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A 76
วงจรการเรียนรู้บนการแข่งขันหุ่นยนต์
(Learning Cycle on Robotic Competition)

ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี
โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี ตั้งอยู่ทเี่ ลขที่ 51/4 ถนนติวานนท์ ตาบลปากเกร็ด อาเภอปากเกร็ด จังหวัด
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นนทบุรี ปัจจุบันมี นายปรเมษฐ์ โมลี ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนฯ ได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ วงจรการเรียนรู้บนการแข่งขันหุ่นยนต์ โดยได้สร้างแนวคิดใหม่ที่ต้องการ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์สาหรับนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผสมผสานหลักการของมาตรฐานสากล (World-Class Standard) ทีม่ ุ่งให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี
หุ่นยนต์ในการสร้างโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ที่นามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ บูรณาการเข้ากับกิจกรรมอื่นในรูป
ของการทางานกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ จนประสบความสาเร็จอย่างงดงาม ส่งผลให้นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงาน
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ได้โดดเด่นและสามารถนาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน

ข้

อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา
ในการพัฒนานวัตกรรมดังกล่าว ผู้บริหารได้มอบหมายให้นายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง ตาแหน่ง ครูชานาญ
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การพิเศษ โดยผู้พัฒนาซึง่ เป็นผู้สอนสาระหุ่นยนต์ และใช้การสอนแบบโครงงานอยู่ก่อนแล้วดาเนินการสร้างและ

1

พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้และการแข่งขันหุ่นยนต์ โดยศึกษาเฉพาะการพัฒนาหุ่นยนต์ในระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสาหรับการศึกษาในระดับสูงขึ้น
การพัฒนาต่อยอดดังกล่าวดาเนินการต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปี และเห็นว่าในปัจจุบันการสอนแบบ
โครงงานเป็นเรื่องทั่วไปสาหรับครู มิใช่เรื่องใหม่ ดังนั้นในการทาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้หุ่นยนต์ในครั้งนี้
จึงเน้นถึงวิธีการสอนแบบโครงงานเพียงเล็กน้อย ซึ่งถึงแม้จะนามาใช้เป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แต่ก็ให้
ความสาคัญในสาระหุ่นยนต์ และสาระตามมาตรฐานสากลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
ข้อค้นพบดังกล่าว เป็นต้นแบบสาคัญของการพัฒนานวัตกรรมแห่งความสาเร็จได้ตามเป้าหมายที่กาหนด

ภู

ขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ มีดังนี้
1. ศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการแข่งขันหุ่นยนต์ในประเทศไทย
 ศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และหลักสูตรหุ่นยนต์ จากเอกสาร อินเทอร์เน็ต การ
สัมมนา การอบรม และใช้แบบสอบถามไปยังครูผู้สอนหุ่นยนต์ของโรงเรียนต่าง ๆ
 ศึกษาสภาพการจัดแข่งขันหุ่นยนต์ ด้วยการเข้าร่วมการแข่งขัน สังเกตการณ์ ร่วมเป็นกรรมการ
และร่วมร่างระเบียบและกติกาที่ใช้ในการแข่งขัน และใช้แบบสอบถามไปยังครูผู้สอนหุ่นยนต์ของ
โรงเรียนต่าง ๆ
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การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
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มิปัญญาสร้างสรรค์

 วิเคราะห์สาระ/ทักษะพื้นฐานที่จาเป็นต่อการเรียนรู้เรื่องหุ่นยนต์
 สร้างหลักสูตร/กิจกรรมการเรียนรู้ ที่สนองต่อทักษะพื้นฐาน
 สร้างหลักสูตรโครงงานหุ่นยนต์และสิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับสาระในมาตรฐานสากล (World
Class Standard School)
3. นาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้และประเมินผล
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2. พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้

2

จากการศึกษาพบว่า สาระ ทักษะพื้นฐานที่จาเป็นต่อการเรียนรู้เรื่องหุ่นยนต์ มี 3 ด้าน ได้แก่
1. สาระ ทักษะด้านกลไก (Mechanical) เป็นสาระการเรียนรู้ที่ว่าด้วยเรื่องหลักการทางานของกลไก เช่น
ล้อ เพลา เพือง คาน เป็นต้น
2. ทักษะด้านไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical) เป็นสาระการเรียนรู้ที่ว่าด้วยเรื่อง
วงจรไฟฟ้าและพื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3. ทักษะด้าน Software Control หรือการเขียนโปรแกรม (Programming) เป็นสาระการเรียนรู้ด้านการ
เขียนโปรแกรม เรียนรู้เกี่ยวกับแผงวงจรควบคุมหุ่นยนต์ (Microcontroller), การทางานของตัวตรวจจับ (Sensor)
การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถทางานได้เองอย่างอัตโนมัติ
การสร้างหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับทักษะพื้นฐานด้านหุ่นยนต์ทั้ง 3 ทักษะ ได้ดังนี้
1. หลักสูตรหุ่นยนต์สวิตซ์เดียว (Switch Robot)
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เพื่อส่งเสริมทักษะด้านกลไก (Mechanical) เนื้อหาเกี่ยวข้องกับการทางานของกลไกต่าง ๆ
2. หลักสูตรหุ่นยนต์บังคับมือ (Manual control robot)
เพื่อส่งเสริมทักษะด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical) เรียนรู้เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
3. หลักสูตรหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Robot)
ส่งเสริมทักษะด้าน Software Control เน้นการเขียนโปรแกรม เรียนรู้เกี่ยวกับวงจรควบคุมหุ่นยนต์
(Microcontroller), การทางานของตัวตรวจจับ (Sensor) ฯลฯ
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กิจกรรมเสริมหลักสูตร
นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร ดังกล่าว ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ได้แก่ การจัดแข่งขันหุ่นยนต์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สนองต่อหลักสูตรแต่ละเรื่อง เช่น
- หลักสูตรหุ่นยนต์สวิตซ์เดียว
- หลักสูตรหุ่นยนต์บังคับมือ
- หลักสูตรหุ่นยนต์อัตโนมัติ
OSOI

- จัดประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองกับทุกหลักสูตร

3

4. หลักสูตรโครงงานหุ่นยนต์ตามสาระมาตรฐานสากล (World Class Standard)

การพัฒนาหลักสูตรนี้ใช้แนวทางของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงาน โดยนาสาระความรู้และทักษะด้านหุ่นยนต์
มาบูรณาการกับสาระตามมาตรฐานสากล (ตามภาพด้านซ้าย) ที่
ต้องการปลูกฝังคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้เรียนเพื่อให้สามารถนา
สิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล
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วงจรนี้ถือเป็นส่วนสาคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรนี้
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การนากิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรนี้ไป
ใช้ จะมีวงจรควบคุมคุณภาพการทาโครงงานของ
ผู้เรียน (วงจร PDCA ตามภาพด้านขวา ) โดยผู้เรียน
ต้องตรวจสอบกับวงจรว่าจะต้องทาอะไรก่อนหลัง
ขณะทางานแต่ละขั้นได้ผลเป็นอย่างไร และต้อง
ตรวจสอบเงื่อนไขว่าต่อไปจะต้องทาอะไร
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รู ป 1การบู ร ณาการสาระตามมาตรฐานสากล กับ ทัก ษะด้า น
หุ่ น ยนต์

4

บ

แสดงลาดับขั้นการทากิจกรรมโครงงาน และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวงจรคุณภาพ กับสาระ
มาตรฐานสากล

ทสรุป
ของความสาเร็จ

จากการสร้างสรรค์และพัฒนา นวัตกรรมการศึกษา วงจรการเรียนรู้บนการแข่งขันหุ่นยนต์
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)Learning Cycle on Robotic Competition( ส่งผลให้สถานศึกษา ผู้เรียน มีนวัตกรรมการศึกษาใหม่ๆที่เป็น
ประโยชน์สูงยิ่งในมิติต่างๆ ดังนี้
1. มีหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หุ่นยนต์ ที่ใช้ในการพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์อย่างเป็นลาดับ
แยกเป็นหลักสูตรชั้นต้น ชั้นกลาง และชั้นสูง
2. มีหลักสูตรโครงงาน และมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์ ที่สนองต่อกระบวนการคิด และสอดคล้อง
กับสาระมาตรฐานสากล (World-Class Standard)
3. นักเรียนได้รับการฝึกทักษะด้านหุ่นยนต์อย่างเป็นระบบ จนสามารถพัฒนาโครงงานหรือสร้าง
สิ่งประดิษฐ์ ที่ใช้ในชีวิตจริงได้
4. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการทางานร่วมกันเพื่อถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นสิ่งประดิษฐ์
ตามที่ออกแบบไว้
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5. นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมประกวด/แข่งขันหุ่นยนต์และสิ่งประดิษฐ์ในประเทศ และนักเรียนที่มี
ความสามารถดีจะได้รับโอกาสเข้าแข่งขันหุ่นยนต์ในต่างประเทศ

5

6. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการนาสิ่งประดิษฐ์ออกไปใช้งานจริงในการพัฒนาโรงเรียน และ
พัฒนาชุมชน

6
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B 15
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา
ชุดสาธิตการทางาน ระบบนิวแมติกส์

OSOI
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ป

7

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ ณ วิทยาลัยเทคนิคลาพูน

วิทยาลัยเทคนิคลูพูน ตั้งอยู่ที่เลขที่ 42 ถนน ลาพูน -ป่าซาง ตาบลในเมือง อาเภอเมืองลาพูน จังหวัด
ลาพูน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวิศึกษา ( สอศ ) ปัจจุบัน นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการ
การเผชิญกับปัญหาในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของผู้เรียนในระดับอาชีวศึกษาที่
จาเป็นต้องเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติจริงผ่านสื่อเครื่องมือและนวัตกรรมที่ทันสมัยทาให้เกิดแนวคิดในการส่งเสริมให้
ครู อาจารย์ พัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนจนประสบความสาเร็จอย่างน่าชื่นชม

ข้

อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา

จากข้อค้นพบดังกล่าวผู้บริหารและอาจารย์ได้ร่วมกันกาหนดเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มี
โอกาสได้ เรี ย นรู้ ด้ ว ยการปฏิ บั ติ จ ริ ง ผ่ า นสื่ อ อุ ป กรณ์ และนวั ต กรรมเชิ ง ความรู้ )Knowledge – Driven
Innovation) ด้วยกระบวนการเรียนรู้ใหม่ แนวคิดใหม่เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพจากการปฏิบัติจริง

ภู

มิปัญญาสร้างสรรค์
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หลังจากประมวลปัญหา อุปสรรคของการพัฒ นาศักยภาพผู้เรียนแล้วพบว่าปัญหาในการจัดการเรียนรู้
ดังกล่าวเกิดจากภูมิหลังต่างๆ ดังนี้
.1 ความหลากหลายของผู้เรียน เพราะเป็นวิชาบังคับเรียนของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ของช่างอุตสาหกรรม ที่มีความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่องภูมิหลังของผู้เรียน ตัวอย่างเช่นนักศึกษาสาขาวิชาช่าง
ไฟฟ้า จะเรียนวิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ตั้งแต่ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ มาก่อนแล้ว ส่วน (.ช.ว.ป)
นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการผลิตที่มาจากช่างเชื่อมจะไม่มีความรู้เรื่องเหล่านี้มาก่อน และต้อ งมาเรียนในเนื้อหา
เดียวกันจึงต้องสร้างเครื่องมือ และแรงจูงใจอย่างมากในการสอน
.2 คาบต่อสัป ดาห์ จึ ง 40 คน เพราะมีชั่วโมงสอนมากกว่า 1 ครูผู้ สอนมีความจาเป็นต้องมากกว่า
จาเป็นต้องสร้างจุดเชื่อมต่อให้สัมพันธ์กันในการสอน
.3 ครุภัณน์ที่ล้าสมัย เพราะกระบวนการผลิ ตในปัจจุบันมีการพัฒ นาก้าวหน้าไปอย่างเร็ว เครื่องจักร
อุปกรณ์ และเครื่องมือรูปแบบต่างๆ ในภาคเอกชนมีให้เห็นอยู่เสมอ แต่ในสถานศึกษาไม่สามารถจัดซื้อเครื่องมือที่
ทันสมัยได้ง่ายเช่นในกรณีของโรงงานอุตสาหกรรม
.4 ผู้เรียนขาดแรงจูงใจในการเรียน หรือจินตนาการในเนื้อหาวิชา
เพื่อให้การพัฒ นานวัตกรรมสาหรับการพัฒ นาศักยภาพผู้เรียนบรรลุเป้าหมายแห่งความสาเร็จอาจารย์
สุรเชษฐ สุวรรณทีป ผู้รับผิดชอบในการพัฒนานวัตกรรม ชุด สาธิตการทางานระบบนิวแมตริกส์ ครอบคลุมการ
จัดการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นการเรียนรู้จนถึงกระบวนการทางานของระบบเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่
ใช้งานโดยทั่วไปตามขั้นตอนการพัฒนา ดังนี้
ขั้นตอนการดาเนินงานพัฒนา
1. ในปี พ.ศ. 2549 ผู้สอนวิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ได้สร้างชุดฝึกแขนกล ตัว 1 แกนขึ้นจานวน 3
เพื่อให้สาหรับการทดลองในงานนิวแมติกส์ไฟฟ้าสาเหตุจากชุดนิวแมติกส์ไฟฟ้าเสียหายเป็นส่วนมาก ไม่สามารถ
พี แ อลซี ,จั ด หาได้ แ ละใช้ ส าหรั บ สอนเรื่ อ งการควบคุ ม ด้ ว ยเครื่ อ งควบคุ ม ชนิ ด โปรแกรม (Programmable
Controller) ผลจากการใช้ งาน และการประเมิ น ผลจากผู้ เรีย นมี ป ระสิ ท ธิภ าพ มากกว่า 90% ในทุ กด้ านที่
ประเมิน และผู้เรียนมีความสนใจอย่างมากตลอดภาคเรียน แต่ก็มีใช้เพียงตัวเดียว
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2. ในปี พ.ศ. 2550 ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อแขนกล บาท รวม 60,000 ตัว ตัวละ 2 แกนจานวน 3
บาท 30,000 บาท แต่ไม่สามารถจัดหาตามราคาที่กาหนดได้ จึงได้ดาเนินการสร้างเองในราคาตัวละ 120,000
บาท 60,000 ชุด รวมเงิน 2 ดังรูป จานวน
3. ในปี พ.ศ2551 ได้รับงบประมาณสร้างหุ่นแกนกลอุตสาหกรรมเพื่อนาไปประกวดในงานประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น ใหม่ระดับ ชาติ จานวน บาท เมื่อสิ้ นสุ ดการแข่งขันได้นามา 60,000 จานวนเงิน ตัว 2
ตัว 2 แกนจานวน 5 พัฒนาเป็นชุดฝึกแกนกาล
.4 ในปี พ.ศ 2552 ได้พัฒนาแขตกล แกน เพื่อใช้สาหรับใช้ฝึกการเขียนโปรแกรมการควบคุมด้วย 5
เครื่องพีแอลซีสาหรับนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้าโดยเฉพาะ
.5 ในปี พ.ศ.2553 ได้พัฒนาชุดสาธิตการทางานระบบนิวแมติกส์โดยยึดหลักของการทางานได้จริงและ
ใช้วัสดุที่ใช้งานจริงในปัจจุบัน

OSOI
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ผลงานที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน
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ในภาคเรียนที่ 2/2553 มีผู้เข้าเรียน ดังนี้
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ คน 69 กลุ่ม จานวนนักเรียน 3 สาขาช่างไฟฟ้า (.ช.ว.ป)
- ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (.ส.ว.ป)
ก. ช่างไฟฟ้า คน 38 กลุ่ม จานวนนักศึกษา 2
ข. ช่างเทคนิคการผลิต จานวนนักศึกษา คน 24

บ
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ทสรุป
ของความสาเร็จ

ชุดสร้างอากาศอัด บาร์ 7-5 ที่มีแรงดัน (เครื่องอัดอากาศ)
ถังสะสมอากาศอัด
สายสมม้วนสีใส
ชุดควบคุมการทางานของเครื่องอัดอากาศ
ชุดควบคุมคุณภาพอากาศอัดสาหรับนาไปใช้งาน
ชุดสาธิตการทางานเครื่องจักรอุตสาหกรรมประกอบด้วย
6.1 อุปกรณ์ทางานในแนวเส้นตรง กระบอกสูบชนิดแกนคู่ และแกนเดียว)
6.2 อุปกรณ์ทางานแนวแกว่ง

6.3 อุปกรณ์สร้างแรงดูด )sucker)
6.4 ระบบสายพานลาเลียง
6.5 อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ (Sensors) ชนิดต่างๆ
6.5.1 สวิตช์กาหนดตาแหน่ง (Limit Switch)
6.5.2 สวิตช์ตรวจจับโลหะ (Inductive Proximity Switch)
6.5.3 สวิตช์ตรวจจับสัญญาณแม่เหล็ก (Reed Switch)
6.5.4 สวิตช์ลาแสงตรวจจับวัตถุ (Photo Optic Sensor)
6.5.5 สวิตช์ตรวจแยกสัญญาณสี (Fiber Optic Sensor)
6.6 ชุดควบคุมชนิดโปรแรมได้ (Programmable Controller)

2554
OSOI

หัวข้อในการเรียนการสอน
- ประเภทของเครื่องอัดอากาศ
- คุณภาพของอากาศที่ควรใช้อัดเข้าเครื่องอัดอากาศ
.2สายลมม้วนสีใส
- เรื่องของน้าที่เกิดขึ้นในการอัดอากาศ
- การระบายความร้อน
.3ถังสะสมอากาศอัด
- การเก็บอากาศอัด
- การระบายความร้อน
- การแยกน้า และระบายน้าทิ้ง
.4ชุดควบคุมเครื่องอัดอากาศ
- การควบคุมแบบเปิดปิด- การควบคุมแบบไม่มีโหลด
- การควบคุมแบบปรับรอบความเร็ว
.5ชุดควบคุมคุณภาพลมอัด
- การแยกน้าด้วยแรงเหวี่ยง
- การเติมสารหล่อลื่น
- การตั้งความดันใช้งาน
.6 ชุ ด สาธิ ต การท างานเครื่ อ งจั ก รอั ต โนมั ติ - อุปกรณ์ทางานในระบบนิวแมติกส์
ระบบนิวแมติกส์
- อุปกรณ์ควบคุมการทางานระบบนิวแมติกส์
- อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ (Sensors)
- การทางานที่ตัดสนิใจได้ของเครื่องจักร (แยกสี)
- การรั บ รู้ แ ละส่ ง เสี ย งเตื อ นเมื่ อ เกิ ด ปั ญ หาในการท างานของ
เครื่องจักร
- เครื่องควบคุมชนิดโปรแกรมได้ (Programmable Controller)
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ผลการใช้นวัตกรรมชุดสาธิตการทางานระบบนิวแมติกส์กับนักเรียนนักศึกษาสามารถทางานได้เร็วขึ้น
ส่วนครูอาจารย์ผู้สอนทาให้เกอดความกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์สื่อการสอนกันมากยิ่งขึ้น
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D 17
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
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ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทั ย ตั้งอยู่ที่เลขที่ 1 ซอยดอนกุศล ( เจริญ กรุง 57 ) แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมี นางสาวสุปราณี ไกรวัตนุสสรณ์ ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน ได้สร้างสรรค์และ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษา การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อปลูก
จิตสานึกการมีจิตสาธารณะในการใช้พลังงานอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเพื่อการพัฒนาโครงสร้างอาคาร สถานที่ โดยปรับเปลี่ยนเครื่องมือ อุปกรณ์ให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นมิตรกับอย่างคุ้มค่าเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้

อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา
จากข้อค้นพบที่เริ่มต้นมาจากสภาพปัจจุบันปัญหาของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยในเบื้องแรก ซึ่ง

สารวจพบข้อเท็จจริงว่าสถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า น้าประปา วัสดุสิ้นเปลืองและเชื้อเพลิงที่ใช้ในรถยนต์ มี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับปริมาณขยะและของเสียหลังการอุปโภคและบริโภคซึ่งเป็นต้นเหตุสาคัญให้เกิดมลภาวะทาง
สิ่งแวดล้อมดังกล่าวได้กลายเป็นบ่อเกิดสาคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา การอนุรักษ์พลังงาน

และสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จนประสบความสาเร็จผ่านกระบวนการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพและเต็มไปด้วยไปด้วยประสิทธิผลตามแนวความคิดที่กาหนดไว้อย่างเป็นระบบ
แนวคิดที่เป็นจุดเริ่มต้นที่สาคัญของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ก็คือการดาเนินการจัดให้มีโครงการโรงเรียน
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อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา นักการภารโรง ผูป้ ระกอบการ
ร้านค้าในโรงเรียน ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมลดใช้พลังงานและใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่าเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
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ภู

มิปัญญาสร้างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

1. เพื่อให้ความรู้ และสร้างความตระหนักด้านความจาเป็นในการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาสิง่ แวดล้อม
อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนของโรงเรียนนาความรู้สู่การปฏิบัติในการร่วมอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิง่ แวดล้อม
ของโรงเรียน
3. เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็น การลดการใช้
พลังงานและทรัพยากร
4.เพื่อสนับสนุนการทางานเป็นทีม การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และการสร้างเครือข่ายการในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ระหว่างบุคลากรในโรงเรียน
5.เพื่อศึกษารูปแบบทีส่ ่งเสริมการบริหารจัดการ ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
และเป็นทีย่ อมรับของสังคม
วัตถุประสงค์สาคัญทั้ง 5 ประการ เป็นเสมือนเข็มทิศการทางาน โดยออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาไว้ ดังนี้
กรอบแนวคิดในการพัฒนา
ปั ญ หา

วิ ธีพั ฒ นา
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ภูมิปัญญาสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ประเภท การบริหารและจัดการสถานศึกษา “การ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน” ดังกล่าวกาหนดวัตถุประสงค์ที่จานาไปสู่
ความสาเร็จโดยสมบูรณ์ไว้ 5 ประการ ประกอบด้วย

ผลส าเร็ จที่ พึ ง

สิ่งแวดล้อมมี มลภาวะ

สร้างและพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการด้านอนุรักษ์

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนมีการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

OSOI

การใช้พลังงานและ ทรัพยากรไม่คุ้มค่า

2554

ประสงค์

14

ในการดาเนินการดังกล่าว ดาเนินการภายใต้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย อาทิ หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง, หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน, การเปลี่ยนแปลงการบริหาร (Management
Change) การกาหนดมาตรฐานโรงเรียน, การพัฒนาและส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ เป็นต้น

ขั้นตอนการดาเนินงานพัฒนา

OSOI
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รางวัลเหรี ยญทอง 9 รางวัล | [Pick the date]

ในการดาเนินงานได้กาหนดรูปแบบของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 7 ขั้นตอน ดังแผนภาพ

15

โครงสร้างการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ทีมนา (วางกรอบการดาเนินงาน)

-พัฒนาสารสนเทศ

มาตรฐาน 4

บุคลากรให้
ก้าวทันวิทยาการ
พัฒนาการเรียน -

มาตรฐาน 5

การสอนสื่อ/

มาตรฐาน 6

จัดกิจกรรมเสริม หลักสูตรลงสู่การ

มาตรฐาน 7
มาตรฐาน 8

คณะนักเรี ยน

วิชาการ

ลดใช้ไฟฟ้า

พวงหยก

กิจการนักเรียน

ประหยัดน้า

ราชาวดี

บริหารทั่วไป

จัดการของเสีย
อย่างเป็นระบบ

สร้อยอินทนิล

ลดใช้พลังงาน
ในการเดินทาง

สุพรรณิการ์

บุคลากร
การเงินฯ

ปฏิบัติ

- ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสะอาด
การยกย่อง เชิดชู เกียรติผู้มีผลงาน

เพิ่มพื้นที่ดี
ลด
พื้นที่เสี่ยง

รางวัลเหรี ยญทอง 9 รางวัล | [Pick the date]

มาตรฐาน 3

พัฒนาครูและ -

กลุ่มบริ หาร

ยูงทอง
2554

และการ สื่อสาร

มาตรฐาน 2

ทีมทา
(ลงมือปฏิบัติให้เกิดผล)

กลยุทธ์หลัก

OSOI

ทีมประสาน
ติดตาม ดูแล)
(มาตรฐาน
มาตรฐาน 1

16

บ

ทสรุป
ของความสาเร็จ
ความสาเร็จจากความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา การอนุรักษ์พลังงานและ

OSOI
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สิง่ แวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ของโรงเรียนศรีสุริโยทัย เป็นนวัตกรรมต้นแบบประเภท การ
บริหารและจัดการสถานศึกษา เป็นอย่างดี ความสาเร็จที่เกิดขึ้นทาให้เกิดนวัตกรรม และ รางวัลจากความสาเร็จ
อาทิ

17

 รูปแบบการบริหารจัดการ มาตรฐานโรงเรียนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 ได้รับงบประมาณสนับสนุนการสร้างอาคารต้นแบบอนุรักษ์พลังงาน ในวงเงิน 1,700,00
บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาท) จากการไฟฟ้านครหลวง โดยปรับโครงสร้างอาคาร เปลี่ยน
อุป กรณ์ ให้ ป ระหยั ด พลั งงาน และจั ด ตั้ งระบบบริห ารจัด การพลั งงานโดยใช้เทคโนโลยี
Building Energy Management System
 ผู้บริหารและโรงเรียนได้รับรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ระดับ 5 ดาว
พร้อมเงินสด 100,000บาท จากการไฟฟ้านครหลวง ตามโครงการคืนโลกสดใสลดใช้
พลังงานประจาปี2551และได้รบั งบประมาณสนับสนุนการสร้างอาคารต้นแบบอนุรักษ์
พลังงาน ในวงเงิน 1,700,000 บาท(หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาท) จากการไฟฟ้านครหลวง

ได้ รับ คัดเลื อกให้ เข้าร่ว มโครงการ Rivers of the world ซึ่งเป็ น การแลกเปลี่ ย น
เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสายน้าและการอนุรักษ์แม่น้าสาคัญของประเทศ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ British Council Connecting Classroom(BCCC)
 นักเรียน ได้แก่ นางสาวนีติรัฐ พึ่งเดช ได้รับคัดเลือกเป็น “เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขา
ทรัพยากรธรรมชาติ ” ประจาปี 2552 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุ ษ ย์ และได้รับ คัดเลื อกเป็ น ”เยาวชนดี เด่น กรุงเทพมหานคร(ประกายเพชร) สาขา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
 ดญ. ภัคจิรา เอกศิริ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพในงานอนุรักษ์นกและ
ธรรมชาติแห่งประเทศไทย
 น.ส.ธนพร เฉลิมขวัญมงคล ได้รับรางวัลชนะเลิศวาดภาพในหัวข้อ เศรษฐกิจพิเพียงกับ
การลดภาวะโลกร้อน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ครู ได้แก่นางสาววรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ คุรุสดุดี
” ประจาปี 2552 สานักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

OSOI

2554

รางวัลเหรี ยญทอง 9 รางวัล | [Pick the date]

 นางมาลัยวรรณ จันทร ได้รับคัดเลือกเป็น “ครูดีในดวงใจ” ประจาปี 2552 ของ คุรุสภา
 นางสาวศุทธินี กิจเจริญและนายสุทัศน์ ตั้งฮั่น ได้เป็นตัวแทนไปร่วมกิจกรรม River of
the World ณ ประเทศอังกฤษ
ฯลฯ
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D 38
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิต

“พี่เด่น น้องดีชีวีสดใส”

OSOI
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ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนบ้านเจริญผล

โรงเรียนบ้านเจริญผล ตั้งอยู่ที่เลขที่ – ถนน วังทอง-เขา
ทราย ตาบล หนองพระ อาเภอ วังทอง จังหวัดพิษณุโลก เป็น
โรงเรียนขนาดกลาง จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2 ปัจจุบันมีนานวิศรุต สมบุญมี ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียน ได้สร้างสรรรค์และพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิต “พี่เด่น น้องดี
ชีวีสดใส” เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และศักยภาพของผู้เรียน และ
แก้ไขพฤติกรรมของผู้เรียนบางส่วนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวเพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม ด้าน
ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ให้มีความรับผิดชอบเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี จนประสบความสาเร็จในระดับที่ดี
ยิ่ง

ข้

อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา

การติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างใกล้ชิดทาให้พบว่า ผู้ปกครอง
และชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ที่ต้องลงทุนสูง ได้รับผลผลิต
เนื่องมาจากพื้นที่ทานาเป็นที่ราบลุ่มน้าท่วมขังพืชผลเสียหาย ทาให้มีหนี้สิน
มากจึงเปลี่ยนอาชีพจากการทานา ไปรับจ้างก่อสร้าง ค้าขายที่อื่น
สภาพการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อพฤติกรรมของ
บุตรหลานที่ขาดผู้อบรมเลี้ยงดูทาให้มีพฤติกรรมก้าวร้าว ขาดระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ

ข้อค้นพบดังกล่าวเป็นแรงบันดาลใจที่สาคัญทาให้ผู้บริหาร และ คณะครูได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ด้วยการจัดทาและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิต “พีเ่ ด่น น้องดีชีวีสดใส” เพื่อ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ครูเป็นเสมือนบิดา มารดา หรือญาติผู้ใหญ่ของผู้เรียนด้วยความรักความเมตตาโดยเสมอ
หน้ากัน

ภู

มิปัญญาสร้างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

1.การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
2.การคัดกรองนักเรียน
3.การส่งเสริมนักเรียน
4.การป้องกันและการแก้ไขปัญหา
5.การส่งต่อ

2554

ในการดาเนินการพัฒานวัตกรรม
ดังกล่าว ดาเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็น
ระบบดังนี้

รางวัลเหรี ยญทอง 9 รางวัล | [Pick the date]

ในการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิต “พี่เด่น
น้องดีชีวีสดใส” ดังกล่าว ผู้บริหาร และ คณะครู ดาเนินการภายใต้ ระบบดูแช่วยเหลือนักเรียนซึ่งมี
กระบวนการดาเนินงานดูแลช่วยเหลืออย่างมีขั้นตอน ขององค์ประกอบ 5 ประการ ได้แก่

OSOI

5.3 ขั้นตอนการดาเนินงานพัฒนา

20

วางแผนการดาเนินงาน

รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
BP
รางวัลเหรี ยญทอง 9 รางวัล | [Pick the date]

กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาทักษะชีวิต“พี่
เด่น น้องดี ชีวีสดใส”

คัดกรองนักเรียน
/ กลุ่มปกติ)กลุ่มเสี่ยง / กลุ่มมี
ปัญหา)
ใช่

เสี่ยง /มีปัญหา
หรื อไม่
ไม่ใช่

2554

จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา

OSOI

นิเทศติดตามและระเมินผล

21

สรุป รายงานผลการดาเนินงาน

ช่วยเหลือแก้ไข
/ส่งต่อ

รางวัลเหรี ยญทอง 9 รางวัล | [Pick the date]
2554

ความสาเร็จ
จากการดาเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ผลการจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะ
ชีวิต “พี่เด่น น้องดี ชีวีสดใส”
จากผลการประเมินตาม
มาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศ฿กษา
พิษณุโลก เขต 2 และผลการ
ประเมินความพึงพอใจของครู
นักเรียน ผู้ปกครอง พบว่าผลการดาเนินงาน เป็นที่ประสบผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการดาเนินงาน ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความรับผิดชอบ เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

OSOI

บ

ทสรุป
ของความสาเร็จ
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F 05
SONY MODEL
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สู่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2554
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ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ตั้งอยู่ที่เลขที่ ถนนเจริญทัศนา ตาบลอมก๋อย อาเภออมก๋อย 1 หมู่ 3.7
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 34 จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
พื้นฐาน ปัจจุบันมีนายพงษ์ชัย คาเมรุ เป็นผู้อานวยการโรงเรียน เป็น โรงเรียนที่เน้น การพัฒ นาระบบดูแ ล
ช่วยเหลือนักเรียนมากเป็น พิเศษ ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าที่มีความหลากหลายทางด้าน
วัฒนธรรม อาทิ ชนเผ่า กะเหรี่ยง ม้ง ลัวะ มูเซอ จนประสบความสาเร็จอย่างดียิ่ง

ข้

อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา

การเผชิญกับความยากลาบากในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่มีวิถีชีวิต ความคิด ความ
เชื่อ และวัฒนธรรมหลากสีสันทาให้เกิดอุปสรรคในการจัดการศึกษาอยู่มิใช่น้อยแต่ความหลากหลายทางด้าน
วัฒ นธรรมของผู้ เรี ย นได้ก ลายมาเป็ น แรงบรรดาลใจให้ ผู้ บ ริห ารคณะครูเกิด แนวคิ ด ในการพั ฒ นานวัต กรรม
การศึกษา การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามพื้นที่ที่นักเรียนอาศัยอยู่จนเป็นต้นแบบที่สาคัญของการ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่สาคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยในปัจจุบัน
ข้อค้นพบดังกล่าวคือต้นแบบของแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่สาคัญของประเทศไทย

ภู

มิปัญญาสร้างสรรค์

OSOI

การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

23

จากสภาพปัญหาโดยรวมของผู้เรียนในพื้นที่ต่างๆ ตาบลนาเกียน ตาบลยางเปียง ฯลฯ ปัญหาร่วมกัน

คือ เส้นทางการคมนาคมระหว่างบ้านถึงโรงเรียนเต็มไปด้วยความยากลาบาก ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวมี
รายได้ต่ากว่ามาตรฐาน ผู้เรียนขาดพื้นฐานการคิดวิเคราะห์ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยกับครู
ผู้ดูแลนักเรียนได้ เป็นต้น
แต่ท่ามกลางสภาพปั ญ หาดังกล่าว ก็ ยังมีจุดเด่นในหลายมิติที่ส ามารถพัฒ นาได้ อาทิ ผู้ เรียนมีความ
ใกล้ชิดผู้ปกครอง หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ อาทิ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ป่าไม้ สาธารณสุข โครงการหลวง
ได้ให้การสนับสนุนในการมีส่วนร่วมการแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยความจริงใจ ทาให้โรงเรียนได้จัดทากรอบแนวคิด
การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในเบื้องต้นไว้ดังนี้

2554
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จากกรอบแนวคิดการพั ฒ นาระบบดูแลช่ วยเหลื อ (SONY-MODEL) ดังกล่ าว ผู้ บริห ารและคณะครู
สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่านมาตรฐานสาคัญได้เป็นผลสาเร็จ ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึ่งประสงค์
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคดี
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสรมารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์
มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการและ
องค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน

รางวัลเหรี ยญทอง 9 รางวัล | [Pick the date]

SONY-MODEL
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ความสาเร็จดังกล่าวเกิดจากกระบวนการดาเนินงานอย่างเป็นระบบเริ่มจาก
1.
สารวจข้อมูลพื้นฐานนักเรียนในเรื่องต่างๆ อาทิ สภาพปัญหา ความจาเป็นพื้นฐาน ปัญหาที่ต้อง
ช่วยเหลือฯ
2.
ระดมปัญหาศึกษาข้อมูลและแนวทางการพัฒนานักเรียน
3.
สร้างรูปแบบการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

รูปแบบการพัฒนานักเรียนตามเขตพื้นที่ย่อย
สุข พ

รางวัลเหรี ยญทอง 9 รางวัล | [Pick the date]
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บ

ทสรุป

ของความสาเร็จ

จากการดาเนินการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าวส่งผลให้เกิดความสาเร็จเป็นต้นแบบที่ดีโดยสรุป

ดังนี้

ด้านนักเรียน
นักเรียนได้รับการพัฒ นาทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการเรียน ด้านสุขภาพกายและใจ ด้านครอบครัว ด้าน
สังคม และด้านอาชีพเป้าหมาย ฯลฯ
ด้านครู

2554

ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับข้อมูลสารสนเทศจากโรงเรียนสามารถวางแผนหรือมีแนวทางใน
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ
2. โรงเรียนได้ให้ ความร่วมมือในการให้ ข้อมูลด้านสาธารณสุขให้ แก่โรงพยาบาลและสาธารณสุ ข
อาเภอ และโรงพยาบาล ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนในโรงเรียนในการเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชน
ฯลฯ
ด้านชุมชน
1. ชุมชน ผู้ปกครองจะได้รับความรู้ถ่ายทอดจากนักเรียนในการพัฒนาความรู้ด้านต่างๆค
2. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เช่น เทศบาลตาบลอมก๋อยสนับสนุน
น ในการจั ด กิ จ กรรมต่ อ ต้ า นยาเสพติ ด กิ จ กรรมวั เยาวชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต่ า งๆ สนั บ สนุ น
ทุนการศึกษาแก่นักเรียน
ฯลฯ

OSOI

ด้านโรงเรียน
โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่โรงเรียนอื่น โดยมีระบบข้อมูลสารสนเทศ
เข้ามาช่วยในการดาเนินงาน มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และคุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ

รางวัลเหรี ยญทอง 9 รางวัล | [Pick the date]

ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล สามารถพัฒนาดูแลนักเรียนได้ดีมากขึ้น ฯลฯ
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สภาพการเดินทางเยี่ยมบ้าน สภาพบ้าน บ้าน และ สภาพนักเรียน

27
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แปลนอาคารเรือนนอนพระราชทาน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
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หลักสูตร
บูรณาการซักค้านบนฐานความพอเพียง : วีรบุรุษ
นายท้ายเรือพันท้ายสรสิงห์
“Pantai Norasing the Hero” Integrated Curriculum

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ. โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ตั้งอยูที่เลขที่ 201 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ สังกัดสานักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ปัจจุบัน นางสาววิจิตรา ศิริสัจจาพิพัฒน์ ดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่
ฝ่ายมัธยมศึกษา นางสาวจุนา พุทธนิมนต์ ดารงตาแหน่งรองอาจารย์ใหญ่ฝ่ายมัธยมศึกษาได้สร้างสรรค์และพัฒนา
หลักสูตรบูรณาการซักค้านบนฐานความพอเพียง : วีรบุรุษนายท้ายเรือพันท้ายนรสิงห์ โดยน้อมนาคุณธรรมทั้ง 4
ประกาศ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ
ารศึกษา บูรณาการซักค้านบนฐานมาเป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมก 2549 มิถุนายน 9 ปี ในวันที่ 60 ครบ
ความพอเพียง : วีรบุรุษนายท้ายเรือพันท้าย นรสิงห์ คุณธรรมทั้ง ประการ ประกอบด้วย 4
ประการแรก คือ การที่ทุกคน คิด พูด ทา ด้วยความเมตตา มุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน
ประการที่สอง คือ การที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชน์กัน ให้งานที่
ทาสาเร็จผลทั้งแก่ตน แก่ผู้อื่น และแก่ประเทศชาติ
ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติตน อยู่ในความสุจริตในกฎกติกา และในระเบียบแบบ
แผนโดยเท่าเทียมเสมอกัน
ประการที่สี่ คือ การที่ต่างคนต่างพยายามทาความคิดความเห็นของตนให้ถูกต้องเที่ยงตรงและมั่นคงอยู่ใน
เหตุผล
โรงเรี ย นไผทอุ ด มศึ ก ษาน้ อ นน าคุ ณ ธรรมทั้ ง ประการ และหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของ 4
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งหลักการและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
ยนรู้ประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมจากนิทานไทย หลักสูตรบูรณาการซึ่งสาระสาคัญในการเรี สาระสาคัญจาก
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้พร้อมทั้งเชื่อมโยงในมิติต่างๆ ของคุณธรรม ประการ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4
โดยใช้ ก ระบวนการ xcellent Awards จากการประกวดนวัต กรรมการเรีย นรู้ของประเทศในเอเชี ย The 3rd
International เรี ย นรู้แ บบซั กค้ านบนพื้ น ฐานความพอเพี ยง ซึ่งนวัตกรรมกระบวนการเรียนรู้นี้ ได้ รับ รางวัล
ช น ะเลิ ศ The Conference on Multimedia – Based Teaching and Learning 2007 ณ ป ระเท ศ จี น

กระบวนการเรียนรู้เกิดจากงานวิจัยของโรงเรียนที่เน้นการทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เข้าใจลึกซึ้งถึงเหตุ
และผล สร้างสรรค์น ามาซึ่งการตัดสินได้ดีที่สุด พัฒ นาศักยภาพผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพทางอารมณ์ สุขภาพ
และบุคลิกภาพที่ดี แสดงออกและส่งผลสัมฤทธิ์ในระยะยาว

ข้

อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา

ด้านผู้บริหาร โรงเรียนและชุมชน ,
 ขาดแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในเมือง ทาให้แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ และแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นน้อย
 ความเข้าใจจากผู้ปกครอง
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ด้านผู้สอน
 การสอนรูปแบบเก่าๆ ตามความเคยชิน
ครูไม่กระตือรือร้นที่จะหากิจกรรม หรือ วิธีการใหม่ๆ มาสอนนักเรียน เนื่องจากไม่คุ้นเคยและไม่
ชอบการเปลี่ยนแปลง
 ขาดทักษะการทางานเป็นทีม
ครูเคยชินกับการเรียนการสอนแบบในกลุ่มสาระที่ตนเองถนัด และสอนอย่างเป็นเอกเทศในคาบ
สอบของตน ครูจึงขาดทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่น และไม่สามารถเชื่อมโยงสาระที่ ตนเอง
สอนสู่กลุ่มสาระอื่นๆ ได้
 ยึดกับเนื้อหาวิชาการสอน
เร่งรีบถ่ายทอดข้อมูลเกรงว่าจะสอนไม่สอนตามเนื้อหา จึงขาดการส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมเกรงว่าจะเสียเวลาเรียน
ฯลฯ

OSOI

ด้านผู้เรียน
 ขาดความภูมิใจและเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติเนื่องด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามาก ส่งผลต่ออิทธิพลทางความคิดที่เลียนแบบวัฒนธรรมของชาติ
อื่นๆ ที่เผยแพร่เข้ามาในสังคมไทยและสังคมโลก ทาให้ผู้เรียนเห็นดีเห็นชอบกับวัฒนธรรมชาติ
อื่นและเห็นวัฒนธรรมไทยเป็นของล้าสมัย
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ก่อนการพัฒนานวัตกรรมดังกล่าวนี้ผู้บริหารและคณะครูพบปัญหาที่ต้องพัฒนาในหลายมิติ อาทิ
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ความเชื่อ และความต้อ งการแบบเก่าๆ ของผู้ ป กครอง เกี่ย วกับ เรื่อ งการท่ อ งจา การติ ว ไม่
ต้องการให้นักเรียนทาชิ้นงานต่างๆ เพราะเป็นการเสียเวลา
ฯลฯ
จากสภาพปัจจุบันปัญหาดังกล่าว ผู้บริหาร และคณะครูได้ร่วมพัฒนานวัตกรรมบูรณาการซักค้านบน
ฐานความพอเพียง : วีรบุรุษนายท้ายเรือพันท้ายนรสิงห์ขึ้น เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล

ภู

มิปัญญาสร้างสรรค์

OSOI
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การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
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ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าว ดาเนินการโดยการออกแบบหลักสูตรจากทฤษฎี
การศึกษาและทฤษฎีกระบวนการเรียนรู้ ประการ ไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ 4 ทฤษฎี โดยน้อมนาคุณธรรม 9
ประการแรก
การที่ทุกคนคิด พูด ทา ด้วยความเมตตามุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน
ประการที่สอง
การที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชน์กันให้งาน
ที่ทาสาเร็จผล ทั้งแก่ตน แก่ผู้อื่น และกับประเทศชาติ
ประการที่สาม
นกฎกติกาและในระเบียบแบบการที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความสุจริต ใ
แผน โดยเท่าเทียมเสมอกัน
ประการที่สี่
การที่ต่างคนต่างพยายามทาความคิดความเห็นของตนให้ถูกต้องเที่ยงตรงและมั่นคง
อยู่ในเหตุในผล หากความคิดจิตใจ และการประพฤติปฏัติที่ลงรอยเดียวกันในทาง
ที่ดี ที่เจริญนี้ ยังมีพร้อมมูลในกายในใจของคนไทย ก็มั่นใจได้ว่า ประเทศชาติไทย
จะดารงมั่นคงอยู่ตลอดไปได้
พระราชดารัสที่ของ)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ(2549 ,
หลักสูตรบูรณาการซักค้านบนฐานความพอเพียง : วีรบุรุษนายท้ายเรือ พันท้ายนรสิงห์ เน้นการปลูกฝัง
คุณธรรมต่างๆ จากการชี้ให้เห็นบุคคลตัวอย่างในประวัติ ศาสตร์และมีคุณธรรมครบทั้ง ประการ คือพันท้ายนร 4
สิงห์ โดยนาความแตกต่างในด้านความคิดเห็นในเรื่องโทษการประหารชีวิตของพันท้ายนรสิงห์ ขึ้นมาเป็นประเด็น
ในการโต้แย้งกันบนฐานของข้อมูลและเหตุผล เพื่อให้นักเรียนซึมซับและเข้าใจในพระราชดารัสที่ทรงตรังไว้ว่า
”พยายามทาความคิดความเห็นของตนให้ถูกต้องเที่ยงตรง และมั่นคงอยู่ในเหตุในผล“
ในการบูรณาการได้ดาเนินการบูรณาการการเรียนรู้กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
สามห่วง

 ความมีเหตุผล
 ภูมิคุ้มกัน
สองเงื่อนไข
เงื่อนไขความรู้
 รอบรู้
 รอบคอบ
 ระมัดระวัง
เงื่อนไขคุณธรรม
 ซื่อสัตย์สุจริต
 ขยันอดทน
 สติปัญญา
 แบ่งปัน

ทาให้ มากเกินไป/การทาอะไรหรือใช้อะไรก็ตามอย่างพอดี ไม่น้อยเกินไป
เต็มศักยภาพของตนเองทั้งด้านความรู้ กาลังใจ กาลังกาย กาลังทรัพย์
คิดอย่างรอบคอบก่อนที่จะทาอะไรหรือใช้อะไรก็ตาม รู้เหตุ รู้ผล
เตรียมตัวให้พร้อมทั้งด้าน ความรู้ ร่างกาย และจิตใจเพื่อจะเผชิญปัญหา
ร ฝึกให้พึ่งตนเองได้ไม่คว/ต่างๆ ได้ รู้อะไรควร
มีความรู้ด้านวิชาการและความรู้รอบตัว
วางแผนต่างๆ ได้/เอาความรู้ต่างๆ มาใช้ในการตัดสินใจ
ไม่ประมาทในทุกขั้นตอนที่นาสิ่งที่คิดมาปฏิบัติ
ธรรมชาติ/ประเทศชาติ/ผู้อื่น/ทั้งต่อตนเอง
มั่นทา มั่นฝึกฝน แก ้ปัญหาข้อด้อยของตนตลอดเวลา ไม่ยอมแพ้อะไร
ง่ายๆ
ใช้สติปัญญาในการใช้ชีวิต คิดก่อนทา
ธรรมชาติ การให้ การอภัย/ประเทศชาติ/ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

กระบวนการบูรณาการหลักสูตรเริ่มจากการออกแบบหลักสูตร กาหนดขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรบูรณา
การจนถึงการประเมินหลักสูตรทั้งการประเมินผลหน่วยการเรียน กระบวนการวัสดุอุปกรณ์และความพึงพอใจของ
ผู้เรียนเป็นระยะ เป็นต้น

ทสรุป
ของความสาเร็จ
2554
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 พอประมาณ

ด้านนักเรียน อาทิ
 นั กเรี ย นตระหนั ก และเห็ น ความส าคั ญ ของการสร้างค่ านิ ยมแห่ งความซื่อ สั ต ย์ ความสุ จ ริต
ซื่อตรงต่อหน้าที่การงานต่อตนเองและต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้องมีเจตนาบริสุทธิ์ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น
มาเป็นแนวดาเนินชีวิต ตัวชี้วัดที่ปรากฎมาจากการเขียนอนุทินแสดงความรู้สึกและข้อคิดเห็นทุก
ระยะ

OSOI

ความสาเร็จของการพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรบูรณาการซักค้านบนฐานความพอเพียง : วีรบุรุษนายท้าย
เรือพันท้ายนรสิงห์ ปรากฎผลความสาเร็จอย่างเด่นชัด ดังนี้
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 นั กเรีย นแสดงศักยภาพในการนาเสนอความรู้ความคิดผ่ านทักษะการพูดอภิป รายโต้แย้งบน
พื้นฐานของเหตุและผลโดยการเก็บบันทึกรวบรวมข้อมูลหลักฐานจากการสืบค้นหาข้อเท็จจริงใน
เชิงประทักษ์เพื่อความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงศรี
อยุธยาประวัติพันท้ายนรสิงห์การอ่านวิเคราะห์โคลงภาพพระราชพงศาวดารวิเคราะห์เชื่อมโยงสู่
คุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ในคาถามท้ายทาย ทาไมวีรกรรมแห่งความดีต้องพลีชีพเพื่อ“แลกมา ”
ภายใต้ หั ว ข้ อ ใต้ แ ย้ งคื อ เห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ ที่ พั น ท้ า ยนรสิ ง ห์ ต้ อ งโทษประหารชี วิ ต และท าไม
สังคมไทยต้องดารงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์
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ด้านครูผู้สอน อาทิ
 ครูทุกกลุ่มสาระมีการร่วมมือกันในการวางแผนวิเคราะห์โครงสร้างเนื้อหาหลักสูตรบูรณาการซัก
ค้านบนฐานความพอเพียง : วีรบุรุษนายท้ายเรือ พันท้ายนรสิงห์
 ครูและนั กเรีย นมีการทางานแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในเชิงบวกโดยครูจะกระตุ้นเตือน
ผู้เรียนให้มีความเชื่อว่าตนเองจะต้องเชื่อมโยงกับผู้อื่นในทางที่จะไม่มีใครประสบความสาเร็จหาก
สมาชิกคนอื่นของกลุ่มไม่ประสบความสาเร็จด้วยผู้เรียนจะต้องทางานด้วยกันเพื่อให้งานสาเร็จทุก
คนในกลุ่มต้องพึ่งกันในด้านทรัพยากรแบ่งปันสิ่งที่ตนมีอยู่ แก่กันและกันต้องรู้จักแบ่งงานกันทา
ตามบทบาทตามความถนัด และความเชี่ยวชาญของตน
ด้านโรงเรียนและผู้ปกครอง อาทิ
 ผู้ป กครองรับ ทราบถึงเนื้ อหาของหลั กสู ตรบูรณาการซักค้านบนฐานความพอเพี ยง : วีรบุรุษ
นายท้ายเรือพันท้ายนรสิงห์ ละมีความเข้าใจในเนื้อหาของหลักสูตรโดยให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ภายนอกโรงเรียนการศึกษานอกสถานที่ตลอดจนการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเข้าค่ายบูรณา
การชีวิตกับการเรียนรู้
ด้านชุมชน อาทิ
 ชุมชนให้ ค วามร่ว มมือ เป็ น อย่างมากในการจัด หลั กสู ตรโดยคณะครูเดิ นทางไปขอคาปรึก ษา
ดาเนินการจัดทาหลักสูตรกับองค์การบริหารส่วนตาบลคลองโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร มีการ
ประสานเจ้ าหน้าที่ส่ วนการศึกษาในท้องถิ่นออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียนโดย
จั ดเตรี ย มวิท ยากรหรือ ปราชญ์ ช าวบ้ านให้ ความรู้ท างประวัติศ าสตร์แก่ นั กเรียนจัด กิจ กรรม
ล่องเรือคลองโคกขามตามรอยทางเรือพระที่นั่งเอกไชย ณ อุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์
นอกจากนี้ ยั ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ การศึ ก ษาอ าเภอเมื อ งจั ง หวั ด
สมุทรสาครจัดกิจกรรมเข้าค่ายบูรณาการชีวิตการชีวิตการเรียนรู้
 หน่วยงานภายนอกเข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ
การจัดทาและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการซักค้านบนฐานความพอเพียง : วีรบุรุษนายท้ายเรือ พันท้ายนร
สิงห์ ดังกล่าว นับเป็นความสาเร็จของการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริม ทักษะ และศักยภาพการแสดง
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ความคิ ด เห็ น บนฐานความรู้ ค วามเป็ น วิ ช าการอย่างรอบคอบ ระมั ด ระวัง มี เหตุ มี ผ ล ซึ่ งนั บ เป็ น มิ ติ ข อง
กระบวนการเรียนรู้ที่สังคมมีความต้องการเป็นอย่างยิ่ง
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H 14
การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ฐมบท และ ปรากฏการณ์

โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท )สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต
ทรงคะนอง ตาบลบางกระทึก อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้จัดการเรียนรู้ -ถนนไร่ขิง 9-1/78 ตั้งอยู่
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในสองมิติที่สาคัญตามแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ Constructivion เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นผู้แสดงความรู้และสร้างความรู้ ด้วยตนเองด้วยการออกไปสังเกตสิ่งที่ตนสนใจใฝ่รู้เพื่อ
นาไปสู่การอภิปราย สรุปผลการค้นพบนาไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมให้เกิดความสมบูรณ์ผ่านการปฏิบัติจริง
ในอีกมิติหนึ่งได้จัดกระบวนการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) ด้วยการทบทวนความรู้เดิมแสวงหาความรู้
ใหม่ ศึ ก ษาท าความเข้ าใจข้ อ มู ล แลกเปลี่ ย นความรู้ สรุ ป เพื่ อ จั ด ระเบี ย บความรู้ แสดงผลงานและการ
ประยุกต์ใช้ความรู้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวทาให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดและมิติความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่หลากหลาย
โดยเฉพาะในเรื่องสภาพภูมิศาสตร์ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้าท่าจีนที่ต้องเผชิญกับสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
รูปแบบต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง อาทิ น้าเน่าเสีย คุณภาพน้าต่ากว่าเกณน์มาตรฐาน เป็นต้น

ข้
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ณ โรงเรียนวัดดอยหวาย (นครรัฐประสาท)
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ป

ห้องเรียนสายน้า

จากข้อค้นพบดังกล่าวผู้บริหารคณะครูได้เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รวมกลุ่มนักเรียน
ที่มีความสนใจร่วมกันจัดตั้งเป็นชุมนุมวิทยาศาสตร์ และชุมนุมรักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้
เรียนรู้และเพิ่มทักษะทางวิทยาศาสตร์ และจัดกิจกรรมที่ให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดย
ร่วมกันกาหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ห้องเรียนสายน้า โดยได้กาหนดแนวทางการ

OSOI

อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา
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พัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ได้แก่ แก่การเรียนรู้เพื่อสร้างและพัฒนากระบวนการศึกษาที่จะ
ทาให้ ผู้ เกี่ย วข้องทั้งหมดไม่ว่าในระบบหรือนอกระบบโรงเรียน ครู ผู้ บริห ารการศึกษาทุก ระดับ ผู้ ป กครอง
ชุมชน องค์กรสังคม หน่วยราชการ ภาคเอกชน ฯลน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนใน
สั ง คมทั้ ง หมดให้ เ กิ ด จิ ต ส านึ ก มี ท รรศนะ ค่ า นิ ย มและพฤติ ก รรมที่ ถู ก ต้ อ งเหมาะสมในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับธรรมชาติ ตลอดจนเป็นการพัฒนาผู้ร่วมกิจกรรมให้
ได้รับทั้งความรู้ กระบวนการและเจตคติ ในการมีส่วนร่วมพิทักษ์แม่น้าท่าจีนจากแม่น้าที่กาลังจะไร้อนาคตให้เป็น
แม่น้าสายสาคัญของอนาคตสาหรับทุกคน

ภู

มิปัญญาสร้างสรรค์
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การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
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เพื่อเป็นการรวมพลังปัญญาของผู้บริหาร คณะครู และผู้เรียนเพื่อแก้ไขปัญหาและปลูกจิตสานึกในการ
พิทักษ์แม่น้าท่าจีนให้เป็นแม่น้าสาหรับการดารงอยู่ของทุกชีวิตโรงเรียนวัดดอนหวาย ได้พัฒนา (นครรัฐประสาท)
นวัตกรรมด้วยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ห้องเรียนสายน้า ในแหล่งการเรียนรู้แม่น้าท่าจีน รวมทั้งสิ้น กิจกรรม ดังนี้ 16
.1 กิจกรรมเส้นเวลา เพื่อบอกเล่าประวัติและความสาคัญของแม่น้าท่าจีน วิถีชีวิต อาชีพในท้องถิ่น
ผลกระทบที่เกิดกับแหล่งน้า
.2 กิจกรรมเส้นทางคุณ ขยะ ศิลปะจากเศษกระดาษ โดยใช้หลัก 4R เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น เพื่อให้เกิดการนากลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบต่างๆ
.3 ตะกอนซ่อนหาและค่าการนาไฟฟ้าของน้า เพื่อสร้างความตระหนักให้รู้จักการใช้ทรัพยากรแหล่งน้า
อย่างคุ้มค่า
.4 กิจกรรม สัตว์น้า การสารวจสัตว์น้าในระบบนิเวศแม่น้าท่าจีน เพื่อศึกษาแหล่งที่อยู่อาศัยของ
สัตว์น้าแต่ละชนิดเพราะสัตว์น้าในท้องถิ่นและเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพน้าได้
.5 กิจกรรม พืชน้า การสารวจพืชน้าในระบบนิเวศ แม่น้าท่าจีน เพื่อเรียนรู้สภาพการดารงชีวิตของ
พืชน้าในท้องถิ่นซึง่ จะเป็นแนวทางการอนุรักษ์และหาแนวทางพัฒนาแหล่งน้าอย่างยั่งยืน
.6 กิจกรรม น้ามือใคร น้าสะอาดได้อย่างไร เพื่อให้รู้จักวิธีการใช้ทรัพยากรน้าอย่างรู้จักวิธี มีการใช้
น้าอย่างประหยัดและรู้คุณค่าก็จะทาให้น้าในแหล่งน้าในการลดปริมาณการปนเปื้อนและมีความสกปรกลดน้ อยลง
ในที่สุด
.7 กิจกรรม ร้อนๆ เย็นๆ การสารวจอุณหภูมิน้าในแหล่งน้า เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ว่าต่อการดารงชีวิต
ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น
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เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ โดยนาเสนอข้อมูลแหล่งน้า เชิญชวนผู้อยู่อาศัยริมแม่น้าท่าจีน ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนริมฝั่ง
แม่น้าท่าจีน แหล่งท่องเที่ยวแม่น้าท่าจีนการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น การเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน
.14 กิจกรรม พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมบูรณาการแหล่งการเรียนรู้แม่น้าท่าจีน ที่เกี่ยวข้อง
กับสุขภาพชุมชน การท่องเที่ยว วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและการเรียนรู้จาก
โครงงาน
.15 กิจกรรม ศูนย์ท่าจีนศึกษา เป็นกิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายการอนุรักษ์ทรั พยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแม่น้าท่าจีนนครปฐม ศูนย์พัฒนาวิทยากรท่าจีน ศูนย์นิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ สู่ชุมชน
สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุชุมชน โทรทัศน์ และศูนย์การพัฒนาเครือข่าย โรงเรียน ภาคเอกชน ภาครัฐ ชุมชน
.16 กิจกรรมลาน้า เป็นการเฝ้าระวังคุณภาพน้าด้วยวิธีการตรวจสอบคุณภาพน้าด้านกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมล่องเรือสารวจศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างชีวิตกับธรรมชาติ และระบบนิเวศแม่
น้าท่าจีน ความตระหนัก ความรัก ความรับผิดชอบต่อสายน้า ตลอดจนการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน
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.8 กิจกรรม สารพัดพิษ (ฟอสเฟต) ชี้ให้ตระหนักว่าสารเคมีในชีวิตประจาวัน การใช้สบู่ ผงซัก ฟอก
น้ายาล้างจาน หรือสารเคมีในครัวเรือนเป็นส่วนสาคัญต่อการปนเปื้อนในแหล่งน้าซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงในระบบ
นิเวศแหล่งน้า
.9 กิจกรรม ธรรมชาติสอน การอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการใช้ประโยชน์จากพืชใน
ท้องถิ่น ได้แก่ การใช้ส่วนต่างๆ ของพืชท้องถิ่นสกัด สีย้อม และนาสีย้อมไปย้อมผ้า และงานหัตถกรรมการสาน
เสื่อเตย หมอนเตย จากต้นเตยหนาม พืชริมฝั่งแม่น้าท่าจีน โดยพัฒนารูปแบบผลิตภัณน์สู่ตลาดชุมชนซึ่งเป็นภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นแต่ในอดีต สนับสนุนการใช้ทรัพยากรจากท้องถิ่นอย่างรู้คุณค่าและเป็นประโยชน์สูงสุดจะช่วย
ในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมในส่วนหนึ่ง
.10 สภาพทางเคมีของแหล่งน้า pH เป็นกิจกรรม เพื่อให้เกิดความตระหนักว่าค่า pH คือภาวการณ์เป็น
กรด ต่างในน้ามักพบในน้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม กรดน้าส้มและกรดกามะถัน สามารถทาให้ค่า pH ของ
น้าลดต่าลงกว่า ทาให้เกิดการระคายเคืองนัยน์ตาของผู้ใช้น้าและเรือผุกร่อนเร็ว สภาพทางเคมีของน้าที่มีค่า 7.00
pH ต่าว่า จะเป็นอัน 11.0 และสูงกว่า 2.0ตรายต่อสัตว์น้า
.11 กิจ กรรมเพิ่ มลมหายใจให้กุ้งปลา (dissolve oxygen) O.D. ซึ่งพบว่าแหล่งน้าในแม่น้าท่าจีน
ปัจจุบันมีคุณภาพน้าที่ต่ากว่าเกณน์มาตรฐาน 3 ต่ากว่า)mg/1มีค่าการละลายของออกซิเจนในน้าต่า สาเหตุ (
เกิ ด จากปั จ จั ย ต่ างๆ ที่ ส่ งผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพน้ า ได้ แ ก ผลกระทบจากชุ ม ชนที่ อ ยู่ อ าศั ย ผลกระทบจาก
ภาคอุตสาหกรรมและผลกระทบจากการเกษตรกรรมทาให้ระดับคุณภาพของแหล่งน้าในแม่น้าท่าจีนเปลี่ยนแปลง
ไป ส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
.12 กิจกรรม หวนคืนท่าจีน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการความรู้ การเขียนเรียงความ คา
ขวัญ วาดภา ประดิษฐ์ภาพ แผ่นพับประชาสัมพันธ์และพัฒนานักพูดเพื่อท่าจีน
.13 กิจกรรมโครงการ ”เรือสื่อรักท่าจีน“ เป็นกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โดยการล่องเรือทางน้า ใช้
เรือเ
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บ

ทสรุป
ของความสาเร็จ
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การออกแบบการจัดกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ห้องเรียนสายน้า อย่างต่อเนื่อง
ส่องผลทาให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลที่เกี่ยวข้องจานวนมาก โดยการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมที่มีต่อการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ห้องเรียนสายน้า จากแหล่ง
การเรียนรู้แม่น้าท่าจีน นามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS for Window Version 16.0 ซึ่งได้กาหนด
เกณน์การแปลผลการประเมินแบบวัดความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยดังนี้
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5.00 – 4.51 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
4.50 – 3.51 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก
3.50 – 2.51 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
2.50 – 1.51 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย
1.50 – 1.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ ร่วมกิจกรรมหลั งจากการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒ นา
เครือข่ายการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ห้องเรียนสายน้า พบว่า
ปี พบว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาเครือข่าย การ 2552
เมื่อ 4.40 ห้องเรียนสายน้า ในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายการ คือด้านความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนรู้และ 2 พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด
และด้านการนาการจัดการด้านกิจกรรมและกระบวนการ การจัดการเรียนรู้ ส่วนด้านเนื้อหาการจัดการเรียนรู้
เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมาก
ปี พบว่ 2553าผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาเครือข่ายการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ห้องเรียนสายน้า ในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 4.64
และที่สาคัญที่สุดคือการเกิดเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันทั้งผู้บริหาร ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง ประชาชน
เครือข่าย องค์กรภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันพิทักษ์รักษาแม่น้าท่าจีนให้กลับมาเป็นแม่น้าที่มีอนาคตสาหรับ
ทุกชีวิตทั้งมนุษย์ สัตว์น้า และแหล่งอาหารที่ต้องพึ่งพอสายน้าที่สะอาดเป็นปัจจัยสาคัญของการมีชีวิตอยู่อย่าง
ยั่งยืน
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H 20
รายงานการวิจัย

ดินโคลนถล่ม
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ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) ตั้งอยู่ที่เลขที่ 331/4 ถนนสามัคคีชัย ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์ สังกัด เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบัน นางพิมพ์มาดา วิชัยธนพัฒ น์
ดารงตาแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
แม้โรงเรียนเทศบาล ( 3 ) ชาญวิทยารณ์ และยังไม่จะตั้งอยู่ในอาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบู
เคยประสบกับภัยพิบัติดินโคลนถล่มก็ตามที แต่ก็อยู่ในจังหวัดเสี่ยงต่อภัยพิบัติด ินโคลนถล่ม เพราะเหตุการณ์เมื่อ
วันที่ 11 กันยายน 2543 ได้เกิดเหตุการณ์ดินโคลนถล่มที่บ้านโพธิ์เงิน ตาบลท่าพล อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ มี
ผู้เสียชีวิต 10 คน สูญหาย 2 คน บ้านเรือนเสียหาย 363 หลัง การปศุสัตว์และพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย
ในเวลาต่อมา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2544 ได้เกิดพิบัติภัยดินโคลนถล่มที่บ้านน้าก้อ มีผู้บาดเจ็บ109
คน เสี ย ชีวิต 136 คน สู ญ หาย 4 คน บ้ านเรือนเสี ยหาย 188 หลั ง เสี ยหายบางส่ วน 441 หลั ง คิด เป็ นมู ล ค่ า
ประมาณ 645 ล้านบาท
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในอาเภอและจังหวัด ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) ถึงแม้พิบัติภัย
จากดินโคลนถล่มจะมิได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานศึกษา ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง ของโรงเรียนโดยตรง แต่ใน
กษาที่ฐานะที่เป็นสถานศึอยู่ในอาเภอและจังหวัดที่มีปรากฏการณ์ดินโคลนถล่มบ่อยครั้งขึ้น ผู้บริหาร คณะครู
และผู้เรียนจึงได้ร่วมกันศึกษาวิจัยเรื่องดินโคลนถล่มเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง ถึงวิธีการป้องกันพิบัติภัย
การส่งสัญญาณเตือนพิบัติภัยล่วงหน้า คาแนะนาเรื่องการอพยพและการเอาตัวรอดในสภาวะฉุกเฉินจากดินโคลน
ถล่มด้วยความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ข้

อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา

การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ในการดาเนินการดังกล่าวเป็นการรวมพลังปัญญาครั้งสาคัญระหว่างโรงเรียนเทศบาล 3 ( ชาญวิทยา) โดย
ด้รับความร่วมมือจากศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ และ สานักงานกองทุนสนับสนุนการไ วิจัย
(สกว.) นายุววิจัยของโรงเรียนเทศบาล 3 ( ชาญวิทยา) ไปศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ สภาพของดินในบริเวณพื้นที่
เสี่ยงภัย ที่หมู่บ้านโพธิ์เงินจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อศึกษาและ บ้านโพธิ์งาม ตาบลท่าพล อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ ,
หาทางแก้ปัญหาภาวะน้าท่วมและดินโคลนถล่ม
ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่าดินถล่มที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเกิดจากปัจจัยหลัก ประการ ได้แก่ 4
.1 สภาพธรณีวิทยา
โดยปกติชั้นดินที่เกิดการถล่มลงมาจากภูเขา เป็นชั้นดินที่เกิดจากการผุกร่อนของหิน ให้เกิดเป็นดิน
โดยหินแต่ละชนิดเวลาผุจะให้ชนิดและความหนาของดินที่แตกต่างกันออกไป เนื่องจากชั้นหินแต่ละชนิดมีอัตรา
การผุพังไม่เท่ากัน เช่น
 หินแกรนิตจะมีอัตราการผุพังสูง แร่องค์ประกอบเมื่อผุพังแล้วจะให้ชั้นดินทรายร่วนหรือดิน
ทรายปนดินเหนียวและใช้ชั้นดินหนา
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ข้ อ ค้ น พบที่ เผชิ ญ กั บ พิ บั ติ ภั ย ใกล้ ตั ว ท าให้ ผู้ บ ริ ห าร คณะครู และผู้ เรีย นเกิ ด แนวคิ ด ในการพั ฒ นา
การศึกษาเพื่อให้บริการความรู้แก่ประชาชนในชุมชนที่ต้องเผชิญหรืออยู่ในภาวะเสี่ยงต่อเหตุการณ์ดินโคลนถล่ม
โดยเลือกพื้นที่ศึกษาในบริเวณหมู่บ้านโพธิ์เงิน โพธิ์งาม ตำบลท่าพล อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ทาการศึกษาภาวะดินโคลนถล่มในปี
พ.ศ.2543 เพื่อหาแนวทางป้ องกัน และแก้ไขปัญ หาดินโคลนถล่ มและน้าป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ ยงภัย
ดังกล่ าวโดยมีวัตถุประสงค์สาคัญ เพื่อให้ห มู่บ้านโพธิ์เงิน ,เบ้านโพธิ์งาม ตาบลท่าพล อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เสี่ยงภัยจากภาวะน้าท่วมและดินโคลนถล่มด้วยการศึกษาดิน การศึกษา
สภาพอากาศ การเตรียมความพร้อมในการอพยพ เส้นทางการอพยพชาวบ้านขึ้นที่สูง

42

 หินภูเขาไฟ มีอัตราการผุพังใกล้เคียงกับหินแกรนิต เมื่อผุพังให้ชั้นดินร่วนปนดินเหนียวหรือ
ดินเหนียว และให้ชั้นดินหนาเช่นกัน
 หินดินดานน เมื่อผุพังจะให้ชั้นดินเป็นดินเหหินโคล-นียวปนทราย และมีความหนาน้อยกว่า
หินแกรนิต
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.2 สภาพภูมิประเทศ ที่มีความลาดชันสูงจะส่งผลให้เกิดดินโคลนถล่มได้ง่าย
.3 ปริมาณน้าฝน ที่มีปริมาณมากจะไหลซึมลงในชั้นดินเมื่อมีปริมาณมากจะทาให้ดินไม่สามารถอุ้มน้า
ไว้ได้ เนื่องจากความดันของน้าในดินเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มความดันในช่องว่างของเม็ดดิน อันให้ดินเกิดการ
เคลื่อนตัวมาตามลาดเขาได้ง่าย กลายเป็นดินโคลนถล่มลงมาอย่างรวดเร็ว
.4 สภาพสิ่งแวดล้อม ที่ถูกผู้บุกรุกตัดไม้ทาลายป่าเพื่อนาที่ดินไปทาไร่ทาการเกษตรบนที่สูง ทาให้เกิด
ภาวะดินโคลนถล่มได้ง่ายกว่าปกติ

43

ลักษณะพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม
มีข้อสังเกตและข้อระวังถึงสาเหตุที่จะทาให้ดินโคลนถล่ม ดังนี้
 อยู่ติดภูเขาและใกล้ลาห้วย
 มีร่องรอยดินไหลหรือดินเลื่อนบนภูเขา
 มีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขา
 อยู่บนเนินหน้าหุบเขาและเคยมีโคลนถล่มมาบ้าง
 ถูกน้าป่าไหลหลากและท่วมบ่อย
 มีกองหิน เนินทรายปน โคลนและต้นไม้ในห้วยใกล้หมู่บ้าน
 พื้นห้วยจะมีก้อนหินขนาดเล็กใหญ่อยู่ปนกันตลอดท้องน้า
ข้อสังเกตหรือสิ่งบอกเหตุ \






มีฝนตกหนักถึงหนักมาก (มิลลิเมตรต่อวัน 100 มากกว่า)
ระดับน้าในห้วยสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
สีของน้าเปลี่ยนเป็นสีของดินบนภูเขา
มีเสียงดัง อื้ออึง ผิดปกติดังมาจากภูเขาและลาห้วย
น้าท่วมหมู่บ้านและเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็ว
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รายงานการวิจัย ดินโคลนถล่มมิใช่เป็นเพียงแค่นวัตกรรมการศึกษาเท่านั้น หากแต่นี่คือนวัตกรรมเพื่อ “
โคลนถล่ ความอยู่ รอดของชีวิต ส าหรับ ปวงชนในพื้ นที่เสี่ ยงพิ บัติภั ยจากดิน ม ส่ งผลให้ รายการโทรทัศน์ข่าว
การศึกษาวาระประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 ได้รับรางวัลยูนิเซฟ ประจาปี พ.ศ.2553 ด้วยเช่นกัน

2554

รายงานการวิจัย นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ”ดินโคลนถล่ม“
ประชาชน ชุมชน แล้วชุดความรู้ที่ค้นพบนาไปสู่การจัดทาจุดสัญญาณเตือนภัยสองจุดสาคัญ ได้แก่
1. จุดสัญญาณเตือนภัย บ้านผู้ใหญ่ทวี กองเตย
2. จุดสัญญาณเตือนภัย บ้านผู้ใหญ่ประพันธ์ แก้วเล็ก
และที่สาคัญที่สุดได้ดาเนินการกาหนดจุดอพยพที่ปลอดภัยสาหรับประชาชนในกรณีได้รับสัญญาณเตือน
ภัยจานวน 8 จุดปลอดภัย ดังนี่
.1 บ้านนางทองล้วน มามูล
.2 บ้านนายฉวง คาสุข
.3 บ้านนายทองใบ จันทร์ลบ
.4 จุดอพยพต้นโพธิ์
.5 ตะกุดเพ บ้านนางรัชนีชร
.6 บ้านนางบุญธรรม น้อยลา
.7 บ้านนางเนื่อง รังวรรณา
.8 บ้านนางอุ่นเรือน ตุ่นมาลี

OSOI
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ทสรุป
ของความสาเร็จ
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H 29
มหัศจรรย์
”อ่านคิด สร้างชีวิต รักการอ่าน“

โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ ถนนโกสีย์ ตาบลปากน้าโพ อาเภอเมืองนครสวรรค์ 18
จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดส านั กบริห ารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สานักงานปลัดกระทรวง
ปัจจุ 1 นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ศึกษาธิการ สานักงานเขตพื้ บันมีภารดาสยาม งามดี เป็น
อธิการโรงเรียนฯ
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ได้นามติคณะรัฐมนตรีที่กาหนดให้ปี เป็นทศวรรษแหง 2561 – 2552
15 โดยตั้งเป้าหมายให้เด็ดไทยอายุ 2555 การอ่านเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและรู้หนังสือ ภายในปี
ปีขึ้นไปสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้นร้อยละ รวมถึงได้ค่าเฉลี่ยการอ่านหนังสือของคน 95 เป็น ร้อยละ 9.64
เล่ม ขณะเดียวกันให้เพิ่มแหล่งการอ่านครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง และ 10 เล่ม เป็น 5 ไทยเพิ่มขึ้นจากปีละ
ข่ายเพื่อปลูกผังการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่สร้างภาคีเครืองยืนทุกรูปแบบ ซึ่งจะมีการดาเนินการใน 3
ด้าน ได้แก่ การเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการอ่าน สร้างนิสัยการอ่าน และการสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมใน
เทศไปพัฒนาเป็นนวัตกรรมการศึกษาเพื่อการส่งเสริมการอ่าน นั้น โรงเรียนลาซานฯ ได้นาแนวคิดสาคัญของประ
ไปสู่เป้าหมายแห่งความสาเร็จผ่านนวัตกรรม จนประสบความสาเร็จ ”มหัศจรรย์อ่านคิด สร้างชีวิต รักการอ่าน“
เป็น แบบอย่างที่ดีของการพัฒ นานวัตกรรมการศึกษาผ่านห้ องสมุด ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ที่สาคัญในการจัดการ
ก่ผู้เรียนได้อย่างน่าชื่นชมเรียนรู้และกิจกรรมให้แ

ข้
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ณ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

2554

ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์

ข้อค้นพบที่สาคัญซึ่งผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ค้นพบก็คือ ความจาเป็นที่
ต้องดาเนินการอย่างเร่งด่วนในการพัฒนานวัตกรรม ผลจากการประเมิน ก็คือ ”อ่านคิด สร้างชีวิต รักการอ่าน“
มาตรฐานภายในโรงเรียนพบว่าผลการประเมินมาตรฐานที่อยู่ในระดับดียังต้องได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่ง ได้แก่
มาตรฐานที่ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และ 4
นมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ ผู้เรีย 6 มีวิสัยทัศน์ มาตรฐานที่ และพัฒ นาตนเอง

OSOI

อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา
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อย่างต่อเนื่ อง ซึ่งมีความสอดคล้องกับ ผลจากการประเมินมาตรฐานการศึกษาจากสานักมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ พบว่าผลวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทั ศน์ซึ่ง
สอดคล้องกับผลสรุปมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ
จากการวิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่โรงเรียนกาหนดพบว่าอยู่ในระดับดีแต่โรงเรียนต้องการจัด
เน้นให้นั กเรียนมีทักษะในการศึกษาหาความรู้ รักการอ่าน การเรียนรู้การคิด วิเคราะห์ พัฒ นาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง แบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน จึงควรส่งเสริมจุดแข็งของโรงเรียนให้ยั่งยืน
ด้วยข้อค้นพบและเป้าหมายสาคัญที่ต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะในการศึกษาหาความรู้ รักการอ่าน การ
เรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ พัฒนาอย่างต่อเนื่องฯ เพื่อเสริมสร้างจุดแข็งของโรงเรียนให้ยั่งยืน ผู้บริหารและคณะครู
จึงได้พัฒนานวัตกรรม เพื่อเป็นนวัตกรรมแห่งความสาเร็จขึ้น ”มหัศจรรย์ อ่านคิด สร้างชีวิต รักการอ่าน“

ภู

มิปัญญาสร้างสรรค์
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การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
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เพื่อให้ น วัตกรรมการศึกษาฯ ดังกล่ าว เป็นพลั งขับเคลื่ อนไปสู่ ความส าเร็จ ผู้ บริห ารและคณะครูได้
ออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์ในการดาเนินการพัฒนา ดังนี้
นักเรียนโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ เพิ่ม 2553 ภายในปีการศึกษา“พูนคุณธรรม เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ ดารงชีวิตพอเพียง และช่วยเหลือสังคม ”
ฯลฯ
ภายใต้วิสันทัศน์ดังกล่าว มีกิจกรรมปฏิบัติเพื่อนาไปสู่เป้าหมายแห่งความสาเร็จหลากหลายกิจกรรม ถึง
กิจกรรม อาทิ 42
.1 มหัศจรรย์ กิจกรรมยอดนักอ่าน
.2 มหัศจรรย์กิจกรรมปฏิทินความรู้
.3 มหัศจรรย์ กิจกรรมโตกะจีนหนังสือ
.4 มหัศจรรย์ กิจกรรมต้มยาคาไทย
.5 มหัศจรรย์ กิจกรรมคาไทยอ่านสนุก
.6 มหัศจรรย์ กิจกรรมเสน่ห์คาไทย
.7 มหัศจรรย์ กิจกรรมคาไทยใช้สนุก
.8 มหัศจรรย์ กิจกรรมขวดมหัศจรรย์ สร้างสรรค์นักอ่าน
.9 มหัศจรรย์ กิจกรรมต้นไม้ปริศนา

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ โรงเ 1 ระดับ เขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 6รียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ซึ่งสูงกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศ เมื่อพิจารณา 54.02
รองลงมาคือสาระการฟัง การดู การพูด 69.18 สาระพบว่า สาระการอ่าน มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุดคือร้อยละ
สาระการเขียน วาระวรรณคดีและวรรณกรรม และสาระหลักการใช้ภาษาตามลาดับและสาระที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละ
ต่าสุด คือ สาระหลักการใช้ภาษา เฉลี่ยร้อยละ 46.25
นอกจากผลที่เกิดแก่ผู้เรียนแล้ว โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ได้เผยแพร่ผลแห่งความสาเร็จเพื่อ
เป็ น การแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ให้ แก่ส ถานศึกษาทั้งในระดับ เขตพื้นที่ การศึกษาฯ รายการโทรทัศน์ เพื่อการศึกษา
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ความสาเร็จของการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม “มหัศจรรย์ อ่านคิด สร้างชีวิต รักการอ่าน ”
กิจกรรม ก่อให้เกิดผล 42 ผ่านกิจกรรมทั้งมหัศจรรย์ อ่านคิด สร้างชีวิต รักการอ่าน ที่สาคัญในหลากหลาย
มิติ อาทิ
 การดาเนินการจัดการเรียนรู้โดยส่งเสริมการใช้นวัตกรรมที่ส่งเสริมการคิดที่หลากหลายในการพัฒนา
องค์ความรู้ (Knowledge Thinking)
 การดาเนินการจัดสภาพแวดล้อม ห้องสมุด และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
 การดาเนินกาจัดให้มีการใช้กระบวนการเรียนรู้ ในการแสวงหาความรู้ใหม่ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 การดาเนินการส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านต่างๆ ที่หลากหลาย
 การดาเนินการจัดบรรยากาศในการแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน (Knowledge-Sharing)
 ผลการดาเนินการจัดทากิจกรรม ห้องสมุดโรงเรียน ”มหัศจรรย์ อ่านคิด สร้างชีวิต รักการอ่าน “
ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นาไปบูรณาการกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอน
ส่วนความสาเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นนับว่ามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงยิ่ง ก็คือ
 ร้อยละ สถิติ ครู ยื มและนั กเรี ย นเข้าใช้) ของครู ร่ว มจั ดกิจกรรมส่ งเสริม การอ่านในโรงเรีย น 85
(ห้องสมุด
 ร้อยละ (สถิติห้องสมุด) ของนักเรียนที่มีผู้เรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ 75
 ร้อยละ ของนักเรียนที่มีผู้เรียนแสวงหาความรู้จากแหล่ง 75การเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานที่
สืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์จากสื่อสารสนเทศเป็นประจาอย่างต่อเนื่องเป็นนิสัย
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2552
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ชุมชนและเป็นศูนย์กลางแหล่งการศึกษาดูงานของสถานศึกษาต่างๆ ทั้งในเขตพื้นที่การศึกษาและจากสถานศึกษา
ในสังกัดต่างๆ ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
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ป

นิทานมหัศจรรย์
ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนวัดสุทัศน์

โรงเรียนวัดสุทัศน์ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 18/1 ถนน อุณากรรณ แขวง วัดราชบพิธ เขต พระนคร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปัจจุบัน นางสุมณฑา
อ่อนนุ่ม ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ สังกัด
สานักงานเขตพระนคร สานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดสุทัศน์ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีเนื้อที่ 90.25 ตารางวา ปัจจุบันมีนักเรียน 136 คน
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีวิสัยทัศน์ “โรงเรียนแห่งคุณธรรมนาความรู้ ก้าวสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัย สืบ
สานวัฒนธรรมไทย ประสานใจชุมชนร่วมพัฒนาโดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหาร
จัดการเพื่อให้เป็นโรงเรียนคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม ”

ข้
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เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 8 ประการ ได้แก่ความรักชาติศาสตร์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะและกตัญญูสมัครสมาน
สามัคคีกัน ให้เด่นชัดยิ่งขึ้น จึงได้พัฒนานวัตกรรม ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียน เรื่อง นิทาน
มหัศจรรย์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โดยจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์มหัศจรรย์ เพื่อเป็น
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนานวัตกรรม ดังนี้

OSOI

ยุทธศาสตร์ที่ 1 นิทานมหัศจรรย์สร้างนิสัยรักการอ่าน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากิจกรรมรักการอ่าน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการอ่านและเล่านิทานของนักเรียน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 นิทานมหัศจรรย์สร้างสรรค์งานเขียน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรด้านการเขียนงานสร้างสรรค์
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการเขียนสร้างสรรค์จากนิทานและการทาหนังสือนิทาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 นิทานมหัศจรรย์สร้างผู้นาเยาวชนรักการอ่าน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการเป็นผู้นากล้าแสดงออก
กลยุทธ์ที่ 2 ฝึกความรับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายผลสู่ชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 นิทานมหัศจรรย์สร้างความบันเทิง
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาเทคนิคนักเรียนด้านการอ่านและเล่านิทาน
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างบรรยากาศความบันเทิง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 นิทานมหัศจรรย์ส่งเสริมความคิด สร้างนักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการฝึกทักษะการตั้งปัญหาเพื่อหาความรู้และประสบการณ์จากการ
เล่าและฟังนิทาน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการฝึกทักษะการตอบปัญหาและคิดวิเคราะห์คุณธรรมที่ได้จากการ
เล่านิทานและฟังนิทาน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 นิทานมหัศจรรย์สื่อสายใยความอบอุ่นของครอบครัว
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาความสัมพันธ์ของครอบครัวนักเรียนโดยใช้นิทานเป็นสื่อ
กลยุทธ์ที่ 2 ให้บริการหนังสือนิทานและแนะนาแหล่งหนังสือให้กับนักเรียน
และชุมชน
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ภู

มิปัญญาสร้างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

มนุษยชาติ

2554
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การนานวัตกรรมนิทานมหัศจรรย์มาสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมทางการศึกษา ในรูปแบบของ
สื่อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีส่วนส่งเสริม ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และ บ่มเพาะนิสัยรักการอ่านซึ่ง
เป็นพื้นฐานสาคัญของการนาพาเข้าสู่โลกของการเรียนรู้ซึ่งเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาที่สาคัญของมวล

OSOI

ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ดังกล่าว ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และ เรียนรู้อย่างมีความสุข เพลิดเพลิน
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์มหัศจรรย์ที่ได้พัฒนาขึ้นตามกิจกรรมที่กาหนด อาทิ

3

บ

4

ทสรุ
ป
ของ

2554

นอกจากนักเรียนมีความเป็นผู้นากล้าแสดงออกเป็นอย่างสูงแล้ว ยังมีความสามารถในการอ่าน การ
สื่อสาร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมีครู ผู้ปกครองและ
ชุมชนช่วยกันหล่อหลอมให้นักเรียนเป็นคนดีและเป็นคนเก่งสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลกที่สมบูรณ์ เป็นที่ยอมรับของชุมชนและผู้ที่สนใจทั่วไป

OSOI

การพัฒนานวัตกรรมโดยใช้นิทานใช้นิทานเป็นสื่อให้นักเรียนรักการอ่าน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้โดยการลงมือปฎิบัติ แก้ปัญหา ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็นอย่างเต็มตาม
ศักยภาพของตนเอง
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ความสาเร็จ
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“การจัดการเรียนการสอนโดยการสร้างองค์ความรู้ ควบคู่นวัตกรรม นาสู่ชุมชน

5

: กรณี การพัฒนาชุดอุปกรณ์สกัดน้ามัน
ปาล์มสาหรับครัวเรือนและการใช้ประโยชน์
จากปาล์มน้ามัน”

ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 94 ถนนท่าเรือ ตาบล ปากน้า อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปัจจุบัน มีนายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด้านการจัดการกระบวนการเรียนรู้“การ
จัดการเรียนการสอนโดยการสร้างองค์ความรู้ ควบคู่นวัตกรรม นาสู่ชุมชน : กรณี การพัฒนาชุดอุปกรณ์สกัด
น้ามันปาล์มสาหรับครัวเรือนและการใช้ประโยชน์จากปาล์มน้ามัน”
วัตถุประสงค์สาคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมดังกล่าวเป็นไปเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนให้ผลจากการเรียนรู้มุ่งสู่ประโยชน์ของสังคม และ เพื่อพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการสกัดน้ามันปาล์มและการใช้ประโยชน์จากปาล์มน้ามัน จนประสบความสาเร็จเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ข้

อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา

6

ก่อนดาเนินการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมดังกล่าว ผู้บริหาร และ คณะอาจารย์ ค้นพบว่าปัญาใหญ่
ของเกษตรกรชาวสวนปาล์มที่เผชิญมาอย่างยาวนานก็คือการขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับการสกัดน้ามันปาล์มและการ
ใช้ประโยชน์จากปาล์มน้ามัน เพราะการสกัดน้ามันปาล์มในปัจจุบันเป็นการดาเนินการในระดับโรงงานขนาดใหญ่ที่
ต้องลงทุนสูงมาก ไม่มีการสกัดน้ามันโดยเกษตรกรเองในระดับครัวเรือน
ด้วยความตระหนักถึงภารกิจของวิทยาลัยฯ ผู้บริหารและคณะอาจารย์จึงได้ริเริ่มพัฒนานวัตกรรม ด้วย
การพัฒนาชุดอุปกรณ์สกัดน้ามันปาล์มสาหรับครัวเรือนและการใช้ประโยชน์จาก
ปาล์มน้ามัน ขึ้นเป็นผลสาเร็จ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไพศาลทั้งต่อการจัดการเรียนรู้ และ การช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวสวนปาล์ม
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ภู

มิปัญญาสร้างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมฯนั้น ได้ดาเนินการอย่างเป็นระบบ ดังนี้
การจัดการเรียนการสอนโดยการสร้างองค์ความรู้ ควบคู่นวัตกรรม นาสู่ชุมชน
: กรณี การพัฒนาชุดอุปกรณ์สกัดน้ามันปาล์มสาหรับครัวเรือนและการใช้ประโยชน์จากปาล์มน้ามัน

สร้างองค์ความรู้

สร้างผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

2554

สารวจประเด็นปัญหา
สร้างทีมงาน

ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์มีคุณค่า ครูนักศึกษามีองค์ความรู้ คู่กับทีมงานที่เข้มแข็ง/

สร้างองค์ความรู้

OSOI

ซ่อมถ่ายทอดความรู้ เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์/แนะนา/เครื่องมือ เผยแพร่ผลงาน สาธิต/สร้าง สิ่งประดิษฐ์/
ของเกษตรกรชุมชน/
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บ

สรุปและประเมินผล
ผลที่เกิดกับผู้เรียน/ผู้สอน/
ชุมชน/เกษตรกร

สร้างทางเลือก
สร้างมูลค่าเพิ่ม
สร้างความเข้มแข็ง

ทสรุป
ของความสาเร็จ

ความสาเร็จจากความคิดสร้างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา“การจัดการเรียนการสอนโดยการสร้าง
องค์ความรู้ ควบคู่นวัตกรรม นาสู่ชุมชน : กรณี การพัฒนา
ชุดอุปกรณ์สกัดน้ามันปาล์มสาหรับครัวเรือนและการใช้
ประโยชน์จากปาล์มน้ามัน” นอกจากนาไปพัฒนาการเรียนรู้
และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาแล้วยังได้เผยแพร่ให้
เกษตรกรชาวสวนปาล์มนาความรู้ไปใช้ในการซ่อม การ
บารุงรักษา เครื่องมือ เครื่องจักรในการประกอบอาชีพของตน
องค์ความรู้ เทคนิควิธีการ รวมทั้งผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ที่เกิดจากกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนจะมีคุณค่าได้จะต้องนาไปสู่ชุมชนหรือเกษตรกรเพื่อนาไปสู่งานจริง ไปช่วยเหลือ แนะนา ให้ความรู้ รวมทั้ง
การสร้าง การซ่อม การบารุงรักษา เครื่องมือ เครื่องจักรในการประกอบอาชีพได้ด้วยตนเองอย่างเต็มศักยภาพ

8

A 60
เครื่องปัดเชื้อราบนแผ่นยางพารา

ปฐมเหตุสาคัญของความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าว เกิดขึ้นจากพัฯธกิจสาคัญ
ในการจัดการเรียนรู้ที่กาหนดให้ นักศึกษาส่วนมากไม่ชอบคิดแสวงหาหนทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งยังไม่ชอบที่
จะฝึกปฏิบัติในการแก้ปัญหาและขาดความกระตือรือร้นในการเผชิญกับปัญหาและความยุ่งยากต่างๆตามที่
หลักสูตรกาหนด
ปัญหาดังกล่าว ผู้บริหารและคณะอาจารย์จึงร่วมกันคิดและสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา เครื่องปัดเชื้อ
ราบนแผ่นยางพารา เพื่อเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ความคิดสร้างสรรค์ของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และเป็นประโยชน์ต่อสังคมจนประสบความสาเร็จ
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วิทยาลัยการอาชีพไชยา ตั้งอยู่ที่เลขที่ 221 หมู่ 1 ตาบล เวียง อาเภอ ไชยา จังหวัด สุราษฎร์
ธานี ปัจจุบันมี นายประชาคม จันทรชิต ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานศึกษาได้สร้างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา ด้านการจัดการกระบวนการเรียนรู้ เครื่องปัดเชื้อราบนแผ่นยางพารา เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัย

2554

ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา

ข้

การค้นพบจุดอ่อนด้อยของนักศึกษา ทาให้ผู้บริหารและอาจารย์ผู้รับผิดชอบเกิดแนวทางการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการออกแบบการพัฒนานวัตกรรมดังกล่าวอย่างเป็นระบบเพื่อให้

OSOI

อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา
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นักศึกษาได้รับการพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ได้เต็มศักยภาพของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้แก่
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1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ การออกแบบทางกล การออกแบบทางไฟฟ้ากาลัง ความปลอดภัยในการใช้งาน งานวิจัยเรื่อง
เครื่องทาความสะอาดแผ่นยางพารา ของ ตะวัน นาคฤทธิ์และระริน นิลพัฒน์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ ภาควิชา เทคโนโลยีการผลิต
2. ดาเนินการออกแบบและตรวจสอบ
3. ดาเนินการสร้างเครื่องปัดเชื้อราบนแผ่นยางพารา ตามแบบ
4. หาประสิทธิภาพของเครื่องปัดเชื้อราบนแผ่นยางพารา
5. ศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่มีต่อเครื่องปัดเชื้อราบนแผ่นยางพารา
เมื่อศึกษาภาคทฤษฏีจนกระจ่างแจ้งแล้วได้เริ่มพัฒนานวัตกรรมเพื่อนาไปสู่การดาเนินการให้บรรลุ
ความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดโดยสมบูรณ์ต่อไป

ภู

มิปัญญาสร้างสรรค์

OSOI

2554

การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

9

ภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา เริ่มดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
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ขั้นที่ 2 การประกอบแผงรับแผ่นยาง
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ขั้นที่ 1 การประกอบโครงสร้างของเครื่องและลูกกลิ้งแปรงปัด

OSOI

ขั้นที่ 3 การติดตั้งมอเตอร์เข้ากับเครื่องปัดเชื้อราบนแผ่นยางพารา เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการทางาน

10

ขั้นที่ 5 การศึกษาตาแหน่งในการติดตั้งสปริงควบคุมลูกกลิ้งจับแผ่นยาง

2554
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ขั้นที่ 4 การศึกษาชนิดของแปรงที่ใช้ปัด
เชื้อราบนแผ่นยางพารา

OSOI

ขั้นที่ 6 การศึกษาตาแหน่งการติดตั้งพัดลมดูดเชื้อรา

11

2554

ขั้นที่ 7 ศึกษาตาแหน่งในการติดตั้งชุดทาความร้อน
ของเครื่องปัดเชื้อรา
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12

OSOI

ขั้นที่ 8 การหาประสิทธิภาพการทางานของเครื่องปัดเชื้อราบนแผ่นยางพารา

12
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ขั้นที่ 9 การหาความพึงพอใจของเกษตรกรชาวสวน
ยางพาราที่มีต่อเครื่อง

บ

ทสรุป
ของความสาเร็จ

OSOI

ความสาเร็จของการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา เครื่องปัดเชื้อราบนแผ่นยางพารา นอกจากจะนาไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาแล้ว ยังเผยแพร่ไปสู่ชุมชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพยางพาราสู่มาตรฐานสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลได้สาเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ

13

A 72
“วิทย์ปฐมวัย ใส่ใจสิ่งใกล้ตัว สนุกกันทั่วกับงานศิลป์”
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ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า

โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 152/12 ถนน นางลิ้นจี่ ซอย นางลิ้นจี่ 6 แขวง ทุ่งมหาเมฆ
เขต สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปัจจุบัน มี นางเอื้ออาไพ สุวรรณยืน ดารงตาแหน่งผู้รับใบอนุญาต –
ผู้จัดการ - ผู้อานวยการ ได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ เรื่อง
“วิทย์ปฐมวัย ใส่ใจสิ่งใกล้ตัว สนุกกันทั่วกับงานศิลป์” เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์แก่เด็กปฐมวัยซึ่งมี
นิสัยช่างสงสัยใคร่รู้สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว ซึง่ เปรียบได้ดังนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย จนประสบความสาเร็จ เป็น
แบบอย่างที่ดีของการบ่มเพาะความเป็นนักวิทยาศาสตร์ให้อยู่ในวิถีชีวิตแต่เยาวัย

ข้
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อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา

OSOI

จากประสบการณ์ของโรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า และ จากแนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัย
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2546 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) การจัด
กระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้ประสบความสาเร็จจะต้องครอบคลุมส่วนประกอบ 3 ด้าน คือ ด้านวิธีสอน
ด้านเนื้อหา และด้านบริบทการเรียนรู้

1

กระบวนการออกแบบการเรียนรู้ตาม ที่โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้าได้ออกแบบไว้ในงานวิจัย เริ่มต้นจากครู
กาหนดสิ่งทีเ่ ด็กจะได้เรียนรู้ในแต่ละการทดลอง คาถามในแต่ละลาดับขั้นตอนการเรียนการสอน 5E การสรุป
ความรู้ความเข้าใจองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และการนาวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวัน การตระหนักถึงคุณค่า
ของทรัพยากรเพื่อการอนุรักษ์โดยยึดหลักความพอเพียง และการปลูกฝังจิตวิทยาศาสตร์ นอกจากนั้นการเรียนรู้
เชื่อมโยงกับการทางานศิลปะและสร้างของเล่นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบทั้งในระหว่างการทดลองในชั้นเรียนและการนาเสนอผลงานต่างๆ ในงานนิทรรศการ

2

วันปิดโครงการนั้นพบว่า กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แผนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัยฯที่
ได้พัฒนาขึน้ ในงานวิจัย ได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เด็กเกิดความรู้ความเข้าใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และการนาวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวัน เด็กตระหนักถึงคุณค่าเพื่อที่จะอนุรักษ์
ทรัพยากร และเด็กเกิดจิตวิทยาศาสตร์ได้ตามระดับวุฒิภาวะ โดยการทดลอง 5 ลาดับแรก ที่เด็กชอบมากที่สุดคือ
เรื่อง คุณสมบัติการดูดและผลักกันของแม่เหล็ก การลอยการจม การเล่นกับแสงและเงา อากาศและแรงดัน
อากาศ และการเกิดภาพในกระจกเงา คณะครูและพ่อแม่ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการดาเนินงานโครงการวิจัย
นี้ในระดับมากถึงมากที่สุด คณะครูได้รับการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ปฐมวัย
ในระดับมากที่สุด

ภู

การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

จากข้อค้นพบดังกล่าว ผู้บริหาร และ คณะครู ได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา “วิทย์ปฐมวัย
ใส่ใจสิ่งใกล้ตัว สนุกกันทั่วกับงานศิลป์” ไว้อย่างเป็นระบบซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมความสนใจใฝ่รู้ของเด็ก
ปฐมวัยในหลากหลายมิติตามขั้นตอนที่กาหนด ซึ่ง ณ ที่นี้ได้นาเพียงบางส่วนขอกงการออกแบบนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนามาเป็นกรณีศึกษาให้เห็นถึงกระบวนการ กิจกรรม และวิธีการพัฒนานวัตกรรมที่โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้าได้
สร้างสรรค์และพัฒนามาเป็นตัวอย่าง ในบางมิติ ดังนี้

รางวัลเหรี ยญเงิน 19 เรื่ อง | สรุ ปสาระ

มิปัญญาสร้างสรรค์

พฤติกรรมการเรียนการสอนตาม Model กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ครูและนักเรียนร่วมกันปฏิบัติ
ครูและนักเรียนร่วมกัน
กิจกรรม
ทบทวนกฎกติการะเบียบวินัย
“BBL การเคลื่อนไหวโดยใช้
ในห้องเรียน
ผ้า”

OSOI

ครูและนักเรียนร่วมกันทากิจกรรม
ภาวะพร้อมสอน ภาวะพร้อมเรียนรู้
โดยใช้คาถา “เรียนดี”

2554

1. ขั้นเตรียมการ

2

15
4

2. ขั้นจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 5E
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ
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ครูแนะนาวัสดุอุปกรณ์ในการทดลองเรื่อง “การลอย-การจม” ให้นักเรียนดู
ขั้นที่ 2 สารวจและทดลอง

2554

นักเรียนปฏิบัติการทดลองเรื่อง “ใครหนักกว่ากัน”

OSOI

นักเรียนปฏิบัติการทดลองเรื่อง “ลอย-จม”

3

4

นักเรียนปฏิบัติการทดลองเรื่อง “ดินน้ามันลอยน้า”

นักเรียนปฏิบัติการทดลองเรื่อง “เรือล่ม”

16
54

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้

ครูอธิบายเกี่ยวกับการโดยสารเรือและข้อควรปฏิบัติตนในการนั่งเรือ

2554

ครูอธิบายและสรุปเกี่ยวกับ “การลอย-การจม”
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ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป

ขั้นที่ 5 ประเมินผล

OSOI

นักเรียนบอกสิ่งที่ได้รับรู้ เรียนรู้จากการทดลอง

4

3. ขั้นสร้างผลงานศิลปะ / ของเล่นวิทยาศาสตร์
3.1 สื่อการเรียนการสอน

3.2 ภาพพฤติกรรมการเรียนการสอนและผลงานสาเร็จ

2554
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ครูและนักเรียนร่วมกันพับเรือกระดาษ

5

ผลงานสาเร็จ

6

4. ขั้นเสริมสร้างจิตสานึกอนุรักษ์ทรัพยากรโดยยึดหลักความพอเพียง

18
4
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการอนุรักษ์น้าและการใช้น้าอย่างคุ้มค่า
5. ขั้นสรุปผลการเรียนรู้
 การลอยการจมของวัตถุ เช่น ลูกปิงปอง-ลูกแก้ว ลูกบอลพลาสติก-มะนาว ฯลฯ ถ้าวัตถุชิ้นไหนเบาวัตถุชิ้นนั้น

ก็จะลอยอยู่บนผิวน้า ถ้าวัตถุชิ้นไหนหนักวัตถุชิ้นนั้นก็จะจมอยู่ใต้น้า
การนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
 เรือโดยสารจะบรรทุกคนได้ต้องมีจานวนไม่เกินจากที่กาหนด (น้าหนัก) ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุจากเรือ

ล่ม
การอนุรักษ์ทรัพยากรโดยยึดหลักความพอเพียง
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ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรู้ / เรียนรู้

 เราต้องรักษาแหล่งน้าให้สะอาดโดยไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งมีพิษลงไป และใช้น้าอย่างคุ้มค่า
 นักเรียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้ กระตือรือร้นอยากจะทดลองทากิจกรรมต่างๆ โดยมีความอดทนรอคอย

บ

2554

จิตวิทยาศาสตร์
ตามลาดับก่อน-หลังและเข้าใจสิ่งที่ทดลอง และอธิบายความหมายของการลอย-การจมได้

ความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา“วิทย์ปฐมวัย ใส่ใจสิ่งใกล้ตัว สนุกกันทั่วกับ
งานศิลป์” ประสบความสาเร็จในฐานะที่เป็นนวัตกรรมการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพ
ของคนไทยยุคใหม่ที่จะเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันและในอนาคตได้เป็นอย่างดี

OSOI

ทสรุป
ของความสาเร็จ

6

19
4

B 16
แบบ ปพ.6 อัตโนมัติ
หลักสูตรแกนกลาง 2551 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

2554
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ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 34 ถนนศาลากลาง ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
นครพนม ปัจจุบัน นายอนันต์ สุวรรณหงษ์ ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน สังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโรงเรียนแกนนาในการใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 จึงได้พัฒนาเครื่องมือสาหรับการประเมินผล การประมวลผลและ
การรายงานผลการพัฒนาให้มีสะดวก แม่นยา ใช้งานได้ง่าย ประหยัดเวลา
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ. 6) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2551 ดังกล่าวได้พัฒนาเป็นแบบอัตโนมัติ ซึ่งในการการพัฒนาได้ใช้ประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางการทางาน (MS
Excel) เป็นเครื่องมือในการพัฒนา โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยให้การทางานอย่างเป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง
เชื่อถือได้

ข้

อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา
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การเปลี่ยนแปลงจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไปสู่ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช 2551 ส่งผลให้การวัดผล ประเมินผล และ แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนรายบุคคลก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยตามไปด้วย
เดิมแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลรายงานตามแบบปกติบนแบบกระดาษของ
โรงเรียนซึ่งมีกระบวนการและมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้

7

8

1. ครูที่ปรึกษารับผลการเรียนทุกวิชาของห้องเรียนจากวิชาการ
2. ครูที่ปรึกษาคัดลอกรายชื่อนักเรียนลงแบบประกาศ บันทึกผลการเรียนของห้อง
3. ครูที่ปรึกษารวมหน่วยการเรียนที่เรียน คานวณผลการเรียนเฉลี่ย จัดลาดับที่

20
14

ภู

มิปัญญาสร้างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ในการพัฒนนานวัตกรรมการศึกษา แบบ ปพ.6 อัตโนมัติ หลักสูตรแกนกลาง
2551 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กาหนดรูปแบบการพัฒนาโดยได้ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
ดังกล่าว ตามกระบวนการและขั้นตอน ดังนี้

2554

5. ครูที่ปรึกษาคัดลอก ผลการเรียน ผลการเรียนเฉลี่ย ลงสมุดแบบ ปพ.6 กระบวนการทางานที่มีหลาย
ขั้นตอนทาให้ต้องใช้เวลา ไม่ประหยัด มีความผิดพลาดสูง
จากประสบการณ์ และ ข้อค้นพบดังกล่าว ทาให้ ผู้บริหารและคณะครู ร่วมกัน พัฒนารูปแบบ วิธีการ
และ กระบวนการการจัดทาแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลรายงานตามแบบปกติบนแบบ
กระดาษของโรงเรียนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับเทคโนโลยีของยุคสมัยที่พัฒนาก้าวหน้าที่สะดวก รวดเร็ว
ประหยัด และมีความถูกต้องสูง ขึ้น
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4. ครูที่ปรึกษาคัดลอก ผลการเรียน ผลการเรียนเฉลี่ย จัดลาดับที่ ที่อยู่ ลงแบบฟอร์มแจ้งผู้ปกครอง

1. การกาหนดปัญหา (Problem Definition)
2. การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)
3. การวิเคราะห์ระบบ ( System Analysis )
4. การออกแบบระบบ ( System Design )
6. การติดตั้งระบบ (System Implementation)
7. การประเมินผลและการบารุงรักษาระบบ ( Post – implementation reviews and
maintenance)

OSOI

5. การสร้างระบบ หรือพัฒนาระบบ (System Construction)

8

21 แผนภาพ สามารถแสดงวงจรการพัฒนาระบบ
14
การกาหนดปัญหา
การประเมินผลและการบารุงรักษาระบบ

การติดตั้งระบบ
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การสร้างระบบ หรือพัฒนาระบบ

การศึกษาความเป็นไปได้

SDLC

การวิเคราะห์ระบบ

การออกแบบระบบ

แผนภูมิภาพ 1 แสดงขั้นตอนการพัฒนาระบบในวงจรการพัฒนาระบบ SDLC
3.3 ขั้นตอนการดาเนินงานพัฒนา
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลด้วย แบบ ปพ. 6 อัตโนมัติ หลักสูตรแกนกลาง 2551 มี
ขั้นตอนในการพัฒนา ดังนี้
1. ศึกษาระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง
2551 และ ส่วนงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง

2554

2. กาหนดรูปแบบของแบบฟอร์ม แบบ ปพ. 6 อัตโนมัติ หลักสูตรแกนกลาง 2551
3. กาหนดสูตรสาหรับการคานวณในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. นาแบบ ปพ. 6 ที่ได้กาหนดสูตรต่างๆ ไว้แล้วไปทดลองใช้ ในการทดลองใช้แบ่งเป็น 3 ครั้ง
ดังนี้ 4.1 ครูในกลุ่มงานบริหารวิชาการตรวจสอบและทดลองใช้ในเบื้องต้น
4.2 ครูที่ปรึกษาผู้สนใจสนใจทดลองใช้งาน
4.3 ตัวแทนครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น
5. นาข้อบกพร่องจากการทดลองใช้ จากทั้ง 3 กลุ่ม มาปรับปรุงใหม่
ประชุมปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและฝึกปฏิบัติทดลองบันทึกแบบ ปพ. 6 อัตโนมัติ
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6. นาเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการของโรงเรียนเพื่อประกาศใช้แบบ ปพ. 6 อัตโนมัติ
หลักสูตรแกนกลาง 2551

9

10

22
11
4

ศึกษารายละเอียด ปพ6 .
กาหนดรูปแบบของแบบฟอร์ม ปพ6 .
ตรวจสอบ6 .แก้ไข แบบฟอร์ม ปพ/
แก้ไขเพิ่มเติม
เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการเห็นชอบ

ตรวจสอบแก้ไขการ/เชื่อมโยง

เสนอคณะกรรมการบริเ หารวิชาการเห็นชอบ

แก้ไขเพิ่มเติม
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กาหนดการเชื่อมโยง

ปรับปรุงสมบูรณ์
บกพร่อง
2554

ทดลองใช้ ครั้งที่ 1
ปรับปรุงรูปแบบ1 การเชื่อมโยง ครัง้ ที/่

ทดลองใช้ ครั้งที่ 2

บกพร่อง

ปรับปรุงรูปแบบ2 การเชื่อมโยง ครั้งที/่
ทดลองใช้ ครั้งที่ 3

บกพร่อง

ประชุมครูชี้แจงแนวปฏิบัติและทดลองปฏิบัติ
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สมบูรณ์

ประกาศใช้

23

10

OSOI
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คู่มือ แบบ ปพ. 6 อัตโนมัติ
หลักสูตรแกนกลาง 2551 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

11

24
11

บ

12

ทสรุป
ของความสาเร็จ

ผลการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา แบบ ปพ.6 อัตโนมัติ หลักสูตรแกนกลาง 2551 โรงเรียนนครพนม
วิทยาคม ประสบความสาเร็จเป็นอย่างดี สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ส่งผลกีแก่ผู้เกี่ยวข้อง โดยสรูป ดังนี้
 นักเรียนมีความเชื่อมั่นกับการประเมินผลการเรียนที่เที่ยงตรง รวดเร็วและถูกต้อง
 นักเรียนมีความกระตือรือร้นในผลการเรียน เนื่องจากสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้อย่างรวดเร็ว
รวมถึงทางอินเทอร์เน็ต
ครู
 ครูที่ปรึกษามีความมั่นใจในการคานวณค่าต่างๆ ที่บันทึกไปแล้วเนื่องจากไม่มีข้อผิดพลาด อันเกิดจากการ
คานวณ
 งานขอครูที่ปรึกษาไม่ซ้าซ้อนเนื่องจากสามารถปฏิบัติได้ขั้นตอนเดียว เมื่อบันทึกผลการเรียนเสร็จ
โปรแกรมจะประมวลผลค่าเฉลี่ย พิมพ์รายงานแจ้งผลยังผู้ปกครอง เป็นต้น
 ครูจะมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ICT มากขึ้นจากความคุ้นเคย
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ผู้เรียน

 ผู้บริหารมีข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ง่ายเมื่อตรวจสอบจากแฟ้มงานต้นฉบับที่ผู้รับผิดชอบได้รวบรวมไว้
 เป็นผู้ให้การส่งเสริมสนับสนุนด้าน ICT แก่บุคลากรในสถานศึกษา
 ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อ แบบ ปพ. 6

2554

ผู้บริหารสถานศึกษา

ชุมชน
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 ผู้ปกครองสามารถรับทราบผลการเรียนของนักเรียนอย่างรวดเร็ว
 ชุมชนมีความเชื่อมั่นกับการใช้ ICT เพื่อการศึกษาของโรงเรียน
 โรงเรียนอื่นก็สามารถนาไปใช้ได้

25
55

12

B 40
อุปกรณ์ถอดฝาจุกแบตเตอรรีร่ ถยนต์

2554
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ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ วิทยาลัยกการอาชีพเวียงสระ อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตัง้ อยู่ทเี่ ลขที่ 1 หมู่ 5 ตาบลบ้านส้อง อาเภอ
เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบัน
นายประวัติ ไทยเกิด ดารงตาแหน่ง รองผู้อานวยการ รักษาการในตาแหน่ง ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพ
เวียงสระ
ความเป็นวิทยาลัยการอาชีพที่มีพันธกิจสาคัญในการจัดกาเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ที่ก้าวหน้า
ทันสมัย จบการศึกษาแล้วสามารถนาความรู้ใหม่ๆไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
สังเกตเห็นว่า ปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามามีบทบาทในการประกอบอาชีพมากขึ้น อาทิ การบริการตรวจเติม
น้ากลั่นแบตเตอรี่รถยนต์ในรูปแบบเดิมต้องใช้เวลานานหลายนาทีในการถอดฝาจุกแบตเตอรี่จนครบทุกฝาทาให้
ผู้ประกอบการเสียเวลาไปกับการเปิดและปิดฝาจุกแบตเตอรี่เพื่อเติมน้ากลั่นแต่ละครั้งมิใช่น้อย และข้อสาคัญ
บางครั้งการถอดฝาจุกแบตเตอรี่อาจสร้างความเสียหายให้แก่แบตเตอรี่รถยานต์

ข้
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อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา

13

จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้บริหารและอาจารย์ ได้ร่วมกันวิจัยนวัตกรรมการศึกษาใหม่ๆสาหรับการ
จัดการเรียนการสอนในเรื่องดังกล่าวขึ้น โดยได้ทดลองสร้างอุปกรณ์ถอดฝาจุกแบตเตอรี่รถยนต์ขึ้น เพื่อแก้ปัญหา
ดังกล่าวและทาการวิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทางานของอุปกรณ์ถอดฝาจุกแบตเตอรี่รถยนต์ไปพร้อมๆกัน
โดยกาหนดวัตถุประสงค์สาคัญไว้ 4 ประการ ได้แก่
1. เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการอานวยความสะดวกในการถอดฝาจุกแบตเตอรี่รถยนต์
2. เพื่อหาประสิทธิภาพการทางานของอุปกรณ์ถอดฝาจุกแบตเตอรี่รถยนต์

26
76

14

3. เพื่อสารวจระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างหลังทดลองใช้อุปกรณ์ถอดฝาจุกแบตเตอรี่รถยนต์
4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนศูนย์บริการตรวจสภาพรถยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์ ร้านจาหน่ายอะไหล่รถยนต์
และแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ ในเขตพื้นที่ ตาบลบ้านส้อง ตาบลเวียงสระ อาเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฏร์ธานี ได้มอี ุปกรณ์ถอดฝาจุกแบตเตอรี่รถยนต์ ที่สามารถคลายฝาจุกแบตเตอรี่ออกหรือขันฝาจุก
แบตเตอรี่เข้า ได้อย่างรวดเร็วปลอดภโดยที่ไม่ต้องไปสัมผัสกับตัวฝาจุกทาให้ประหยัดเวลาในการตรวจเช็คน้ากลั่น
แบตเตอรี่รถยนต์ เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว

ภู

มิปัญญาสร้างสรรค์

ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา อุปกรณ์ถอดฝาจุกแบตเตอรรี่รถยนต์ ได้รับการ
ออกแบบไว้อย่างเป็นระบบ ดังนี้

2554

อุปกรณ์ถอดฝาจุกแบตเตอรี่ รถยนต์ มีขนาดกว้าง 30
cm ยาว 40 cm สูง 30 cm
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การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

รูปที่ 1 อุปกรณ์ถอดฝาจุกแบตเตอรี่รถยนต์
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 ใช้ได้กับแบตเตอรี่รถยนต์ที่มีขนาดฝาจุกจานวน 6 ฝา
 ใช้ได้กับแบตเตอรี่รถยนต์ที่มีฝาจุกเป็นแบบสี่แฉก
 ใช้ได้กับแบตเตอรี่รถยนต์ยี่ห้อ GS 3K FB ซึ่งเป็นที่นิยมใช้อยู่ในขณะนี้

27
84
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รูปที่ 2 แบบร่างอุปกรณ์ถอดฝาจุกแบตเตอรี่รถยนต์

รูปที่ 3 ภาพด้านหน้าผลงานสิ่งประดิษฐ์

OSOI
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ภาพผลงานสิ่งประดิษฐ์

15

28
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รูปที่ 5 ภาพด้านบนผลงานสิ่งประดิษฐ์

ในการสร้างอุปกรณ์ถอดฝาจุกแบตเตอรี่รถยนต์

รูปที่ 6 ออกแบบโครงสร้าง

รูปที่ 9 ประกอบตัวเกลียวและก้านหัวจับ
OSOI

รูปที่ 8 ออกแบบและสร้างสปริงก้านหัวจับ

รูปที่ 7 ออกแบบและสร้างหัวจับฝา
จุก

2554

รูปที่ 4 ภาพด้านข้างผลงานสิ่งประดิษฐ์
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รูปที่ 10 เครื่องต้นแบบ

รูปที่ 11 อุปกรณ์ถอดฝาจุกแบตเตอรี่รถยนต์

ทสรุป
ของความสาเร็จ

ความสาเร็จจากการจัดทาและพัฒนานวัตกรรม ดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของ
ชาติและการประกอบอาชีพการให้บริการเติมน้ากลั่นแบตเตอรี่เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย ป้องกันการ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้มือหรือเครื่องมืออื่นการเปิด-ปิดจุกเกลียวแบตเตอรี่ สร้างความพึงพอใจให้ทั้งผู้ให้และ
ผู้รับบริการ โดย
1.อุปกรณ์ถอดฝาจุกแบตเตอรี่รถยนต์ที่สร้างขึ้น เป็นเครื่องแบบกึ่งอัตโนมัติ ใช้ระบบเกลียวตัวหนอนใน
การคลายฝาจุกแบตเตอรี่ออกหรือขันฝาจุกแบตเตอรี่เข้า และฝาจุกสแตนเลสที่ออกแบบขึ้นมาให้เป็นรูปวงกลม
และเซาะเป็นร่องเพื่อสะดวกในการจับยึดฝาจุกเเบตเตอรี่ โดยใช้ความยืดหยุ่นจากสปริงและยางโอริงสาหรับจับยึด
ฝาจุกแบตเตอรี่ ในขณะคลายฝาจุกแบตเตอรี่ออกหรือขันฝาจุกแบตเตอรี่เข้า

OSOI

2.ประสิทธิภาพการทางานของอุปกรณ์ถอดฝาจุกแบตเตอรี่รถยนต์ ผลการทดลองพบว่า อุปกรณ์ถอดฝา
จุกแบตเตอรี่รถยนต์ สามารถคลายฝาจุกแบตเตอรี่ออกหรือขันฝาจุกแบตเตอรี่เข้า ได้จานวน 6 ฝาในเวลา
เดียวกัน อุปกรณ์ถอดฝาจุกแบตเตอรี่รถยนต์ สามารถคลายฝาจุกแบตเตอรี่ออกหรือขันฝาจุกแบตเตอรี่เข้า โดยที่
ไม่ต้องไปสัมผัสกับตัวฝาจุก ทาให้ประหยัดเวลาในการตรวจเช็คน้ากลั่นแบตเตอรี่รถยนต์

17

3. กลุ่มตัวอย่างหลังทดลองใช้อุปกรณ์ถอดฝาจุกแบตเตอรี่รถยนต์ มีระดับความพึงพอใจอุปกรณ์ถอดฝา
จุกแบตเตอรี่รถยนต์อยู่ในระดับสูงมาก

30
12

18

B 42
เลื่อยความเร็วสูง
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โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 443 หมู่ที่ 12 ตาบล บ้านหมอ อาเภอบ้าน
หมอ จังหวัดสระบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ครูทวีป มหาวิจิตร์ ตาแหน่ง ครู
ชานาญการพิเศษ ได้สังเกตบิดาตัดกิ่งไม้
และตัดต้นไม้ในบริเวณบ้าน โดยใช้เลื่อย
และมีดซึ่งการตัดแต่ละครั้งต้องใช้เวลา
ในการตัดมาก เสียทั้งเวลาและมีดที่ใช้
ตัตัดก็มิได้ช่วยผ่อนแรงแต่อย่างใด
วันหนึ่งได้มีอกาสดูรายการ
โทรทัศน์เรื่องการประหยัดพลังงาน
ประหยัดน้ามัน ประหยัดไฟฟ้า เพื่อ
ลดสภาวะโลกร้อน และสนองแนวคิด
เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงเกิด

2554

ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)

OSOI

ความคิดทดลองผลิตเครื่องตัดกิ่งไม้โดยไม่ต้องใช้น้ามันขึ้นโดยได้ปรึกษากับเพื่อนครู ผู้ปกครอง ว่าแนวคิดดังกล่าว
น่าสนใจหรือไม่
เมื่อคาตอบรับต่างให้การส่งเสริมสนับสนุน ครูทวีป เกิดพลังปัญญาและกาลังใจที่จะทดลองทาเรื่อง
ดังกล่าวทั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน และ ประโยชน์แก่ตนเองในการนาเครื่องมือที่จะผลิตขึ้น
ไปใช้ตัดต้นไม้ที่ให้คุณทั้งการผ่อนแรง การประหยัด และช่วยลดสภาวโลกร้อนไปพร้อมๆกัน
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อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา

ข้อค้นพบบจากการสังเกตเห็นบิดาตัดกิ่งไม้โดยใช้มีด ใช้เวลาในการตัดอย่างยาวนาน โดยที่มีดมิได้ช่วย
ผ่อนแรงและมิได้ช่วยทุ่นเวลาในการตัดกิ่งไม้ให้รวดเร็วขึ้นทาใก้เกิดแรงบันดาลใจเชิงทดลองทางวิทยาศาสตร์ว่าถ้า
สามารถสร้างเครื่องมือตัดกิ่งไม้โดยใช้เครื่องจักรกลเข้ามาช่วยผ่อนแรงประหยัดเวลาในการทางานน่าจะส่งผลดีต่อ
วิถกี ารดารงชีวิตที่สอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง
ข้อสังเกตที่นาไปสู่ความคิดเชิงทดลองทาให้ครูทวีปเข้าไปค้นหาอะไหล่รถยนต์เก่าในบ้านที่ไม่ได้นาไปใช้
ประโยชน์ใดๆแล้วมาทดลองประดิษฐ์เป็นเครื่องตัดกิ่งไม้ เมื่อติดขัดไม่เข้าใจก็ไปศึกษาค้นคว้าวิธีการสร้างเครื่องมือ
ตัดกิ่งไม้จากตาราที่มีผู้เขียนเผยแพร่จนเข้าใจ และสืบค้นข้อมูลอื่นๆจากอินเตอร์เน็ต ปรึกษาเพื่อนครูที่มีความรู้
ทางช่างยนตร์ และ ผู้รู้ในชุมชน
ผลจากความเพียรพยายามได้ทดลองประดิษฐ์เลื่อยตัดไม้ขึ้นด้วยวิธีการลองผิดลองถูกหลายครั้ง แม้ใน
ระยะแรกจะไม่ประสบความสาเร็จ แต่ก็มิได้ท้อแท้ ยังคงมุ่งมั่นศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่องตลอดมา

ภู
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มิปัญญาสร้างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ แบบลองผิดลองถูกได้นาไปสู่การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา เลื่อยความเร็วสูง
จึงได้พัฒนานาชิ้นส่วนของรถยนต์มาประกอบ ดัดแปลงเป็นเลื่อยไฮดรอลิคมาทดลองใช้ตัดกิ่งไม้ได้และนาไปให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ จากนั้นเผยแพร่ โดยบอกถึงประโยชน์ของการใช้งาน ประหยัด ใช้ง่าย ทาเองได้ นาเสนอเป็น
ชิ้นงานและจัดทาเป็นสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้น โดยมีขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม เลื่อยความเร็วสูง ดังนี้
ขั้นตอนการผลิตสิ่งประดิษฐ์และวิธีใช้ พร้อมภาพประกอบ

OSOI

1. ออกแบบเลื่อยไฮดรอลิคบนกระดาษ เอ 4

19

32
32

2. นาพัดลมเพาเวอร์ไฮดรอลิคของรถยนต์มาตัดและดัดแปลงเป็นอุปกรณ์หัวเลื่อย ดังรูป
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20

OSOI
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3. นาปั๊มไฮดรอลิคมาแปลงหัวปั๊มให้เป็นเฟืองเพื่อประกอบเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้า ดังรูป

33
40
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4. นามอเตอร์ไฟฟ้า มาแปลงโดยการใส่เฟืองด้านนอกเพื่อเชื่อมหรือใส่โซ่เข้ากับปั๊ม
ไฮดรอลิคดังรูป

5. นาสายน้ามันไฮดรอลิคมาสวมเข้ากับแกนท่อของพัดลมเพาเวอร์ไฮดรอลิคและปั๊ม

6. วางมอเตอร์ไฟฟ้าและปั๊มไฮดรอลิคโดยให้เฟื่องของทั้งสองส่วนตรงกันและใส่สายโซ่เข้าด้วยกันให้แน่น
พร้อมกับต่อสายน้ามันปั๊มไฮดรอลิคและถังพักน้ามันไฮดรอลิคใก้เรียบร้อย ดังรูป

OSOI
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ไฮดรอลิค ดังรูป

21

34
51
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7. ต่อสายไฟเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอร์รี่ 24 โวลด์
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8. นาท่อเหล็กบางมาดัดแปลงเป็นด้ามจับและสวมเข้ากับหัวเลื่อยไฮดรอลิค พร้อมต่อชุด
วาล์วลม สายน้ามันและสวิทช์ควบคุมการทางานเข้ากับหัวเลื่อยไฮดรอลิค

9. นาสายไฟของมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอร์รี่ต่อเข้ากับชุดกล่องควบคุมการทางาน

2554

ของมอเตอร์เพื่อควบคุมการทางานของเลื่อยไฮดรอลิค

10. นาเลื่อยไฮดรอลิคไปทดลองใช้งานในการตัดกิ่งไม้หรือต้นไม้ เรียนรู้หลักการทางานของเลื่อยไฮดรอ

OSOI

ลิคต่อไป
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ลาดับการพัฒนา

การ พัฒนาครั้งที่ 1

36
56

24

การพัฒนาครั้งที่ 2
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การพัฒนาครั้งที่ 3

2554

การพัฒนาครั้งที่ 4

OSOI

ขนาด/น้าหนักสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 22.5 กิโลกรัม
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ทสรุป
ของความสาเร็จ
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ความสาเร็จของความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด้นสื่อและเทคโนโลยี “ เลื่อย
ความเร็วสูง” ดังกล่าว สามารถนาไปจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงได้เป็น
ผลสาเร็จ ผลงานจากการเรียนรู้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในวิถีชีวิตประจาวัน
และที่สาคัญ พื้นฐานการเรียนรู้ดังกล่าว จะนาไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ในการรู้จักนาของเหลือใช้ในบ้านไป
ดัดแปลง สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ได้อย่างหลากหลาย ซึ่งสามารถนาความรู้และประสบการณ์จากการเรียนรู้
ไปสู่การพัฒนาอาชีพ สร้างคน สร้างงาน ได้จริงด้วยนวัตกรรมการศึกษาในรูปแบบต่างๆได้เป็นอย่างดี

25

38
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D 07
ยุทธศาสตร์ 6 ส สู่การมีสขุ ภาพดี
แบบวิถีไทย วิถีพอเพียง
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โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ตั้งอยู่ที่เลขที่ 21 หมู่ 4 ถนนฉลองกรุง แขวงลาผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
สังกัด กรุงเทพมหานคร ปัจจุบัน นางสาวสมพร เสวีวัลลภ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน ลักษณะของ
โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย จานวน 2 ห้องเรียน และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 –
6 จานวน 6 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมดจานวน 207 คน ครูและบุคลากร จานวน 15 คน
จากรายงานสรุปผลการดาเนินงานจัดการศึกษาประจาปีการศึกษา 2552 ปัญหาสาคัญของโรงเรียนวัดอู่
ตะเภาได้แก่ปัญหาคุณภาพนักเรียนทางด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และปัญหาสาคัญที่จาเป็นต้องพัฒนาโดย
เร่งด่วนคือ เรื่องการดูแลรักษาความสะอาด อนามัย เนื่องจากผู้เรียนมีสุขภาพอ่อนแอ ป่วยเป็นไข้ และสถิติการ
ขาดเรียนมีจานวนสูงมากส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน เขตพื้นที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่มีแพร่
ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธ์ใหม่ 2009 และเป็นพื้นที่เฝ้าระวังไข้หวัดนก เนื่องจากเขตหนองจอกมีการ
เลี้ยงไก่ชนเป็นจานวนมากที่สุด ในกรุงเทพมหานคร

2554
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ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนวัดอู่ตะเภา

39
40
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ข้

อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา
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ข้อค้นพบจากสภาพปัจจุบันปัญหา ผู้บริหารและคณะครูได้
ประชุมระดมความคิดทั้งจากคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่จาก
ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 (สาขาลาพะอง) เพื่อร่วมเสนอแนวคิดใน
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทาให้ได้แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาเชิงรุกโดยการกาหนดมาตรการป้องกัน ด้วยนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ 6 ส สู่การมีสุขภาพดี แบบวิถีไทย วิถีพอเพียง ขึ้น

ภู

มิปัญญาสร้างสรรค์

2554

การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ ดังกล่าว ดาเนินการเพื่อพัฒนานักเรียน
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และพฤติกรรม มาดูแลสุขภาพแบบ
ใช้ภูมิปัญญาไทย สมุนไพรไทยที่มีในชุมชน โดยเชิญครูภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่นมาสอนทาอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ แนวทางการออก
กาลังกายแบบคีตมวยไทย ในชั่วโมงเรียนและในกิจกรรมชมรมทุกวัน
ศุกร์ชั่วโมงสุดท้าย เพื่อให้วิถีไทย สมุนไพรไทย เป็นวิถีชีวิตที่มี
ความสาคัญจาเป็นในปัจจุบันโดยให้ผสมผสานเป็นเรื่องเดียวกันกับการดารงชีวิตประจาวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

OSOI

1.เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้ยุทธศาสตร์ 6 ส. สูก่ ารพัฒนานักเรียน โรงเรียน และชุมชน

27

2.เพื่อปลูกจิตสานึก ครู บุคลากรทุกคน ผู้ปกครอง ชุมชนให้รักษาสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อมและมี
สุขภาพดีแบบวิถีไทย วิถีพอเพียง

40
13

28

3.เพื่อให้นักเรียนรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนให้มีความสะอาด ปลอดภัยไม่มีมลพิษ

แหล่งเรียนรูใ้ นและนอก
โรงเรียนสู่การเรียนรู้
แบบบูรณาการ

ส = สร้างเสริมความรู้
ส = สร้างทีมงาน
ส = สร้างความสัมพันธ์
ส = สร้างกาลังใจ
ส = ใส่ใจสิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ 6 ส.
สู่การมีสขุ ภาพดี
แบบวิ ถีไทย
วิ ถีพอเพียง

อาหารไทย สมุนไพรไทย
เพื่อสุขภาพ
ดูแลสุขภาพ
ด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร
Sport Day
สุขภาพดีดว้ ยคีตมวยไทย
ถนนคนกินได้

ขัน้ ตอนการดาเนินงานพัฒนา ตามกรอบการพัฒนา กาหนดไว้ ดังนี้

41
23
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ส = สร้างความตระหนัก

2554

ในการดาเนินการดังกล่าวได้การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนารที่จะให้ นักเรียนโรงเรียนวัดอู่
ตะเภามีสุขภาพดี แบบวิถไี ทย วิถพี อเพียง นัน้ ผู้เสนอผลงานได้ประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ มาใช้ใน
การบริหารจัดการสู่การดาเนินกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้
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4.เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการช่วย
พัฒนานักเรียนและการจัดการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ อย่างพอเพียงแบบวิถีไทย
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ยุทธศาสตร์ 6 ส สู่การมีสุขภาพดี แบบวิ ถีไทย วิ ถีพอเพียง
ปัจจัย
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ผูบ้ ริ หาร
.1ประชุมวางแผน
.2จัดทาคาสังแต่
่ งตัง้
.3จัดทาโครงการ
- ถนนคนกินได้
- แหล่งเรียนรูใ้ นนอกโรงเรียน/
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร - Sport Day สุขภาพดีดว้ ยคีต
มวยไทย
- อาหารไทยสมุนไพรไทยเพื่อ
สุขภาพ
- สุขานาใช้
.4สนับสนุนงบประมาณ
.5กาหนดการนิเทศติดตาม

นักเรียน

.1จัดทาแบบสารวจพืช
สมุนไพรในชุมชนทีส่ อดคล้อง
กับโครงการ
.2จัดทาทะเบียนภูมปิ ั ญญา
และให้ความรูเ้ กีย่ วกับพืชผัก
สมุนไพรในโครงการ
.3บูรณาการความรูส้ ู่การ
แก้ปัญหา
.4นาภูมปิ ั ญญามาใช้ในการ
เรียนการสอนตามโครงการ
.5รายงานผล

.1เรียนเกีย่ วกับภูม ิ
ปั ญญา
.2ปฏิบตั ติ ามโครงการ
.3ไปเรียนตามแหล่ง
เรียนรูใ้ นชุมชน
.4ตัง้ ชมรมสุขภาพดี
วิถไี ทย วิถพี อเพียง
.5นาไปสานต่อทีบ่ า้ น

ชุมชน
.1ร่วมวางแผนจัดการศึกษา
.2มาสอนนักเรียนในชัวโมงเรี
่
ยน
.3ใช้เป็ นแหล่งเรียนรูใ้ นชุมชนสอน
นักเรียน
.4มาเป็ นวิทยากรให้ความรูแ้ ก่คณะครู
.5ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน

กระบวนการ
กระบวนการ

2554

ครู

ยุทธศาสตร์ 6 ส.
.1ส .= สร้างความตระหนัก
.2ส .= สร้างเสริมความรู้
.3ส .= สร้างทีมงาน
.4ส .= สร้างความสัมพันธ์
.5ส .= เสริมกาลังใจ
.6ส .= ใส่ใจสิง่ แวดล้อม

กระบวนการนิ เทศ

กระบวนการจัดการ
.1จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างหลากหลาย
.2ใช้ส่อื นอก/แหล่งเรียนรูท้ ม่ี อี ยู่ใน/
โรงเรียน
.3ได้ปฏิบตั จิ ริง
.4สร้างองค์ความรูใ้ หม่
.5นาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้จริง

.1จัดทาปฏิทนิ ติดตามงาน
.2นิเทศอย่างต่อเนื่อง
.3ประเมินผล
.4ปรับปรุงแก้ไข
.5รายงานผล

กระบวนการมีส่วนร่วม
.1ร่วมงานแผนตัดสินใจ
.2เสียสละกาลังกาย กาลัง
ทรัพย์ และความรู้
.3ร่วมปฏิบตั กิ จิ กรรมตาม
ขัน้ ตอน
.4ร่วมแสดงความชืน่ ชมยินดี
กับความสาเร็จ

ผลผลิ ต

OSOI

นักเรียน
มีสุขภาพดีวถิ ไี ทย วิถพี อเพียง ปราศจากการติดเชือ้ ไข้หวัด จนถึง 2009 ใหญ่สายพันธ์ใหม่
ปั จจุบนั
ผลสัมฤทธิ ีทางการเรียนสูงขึน้ -

29

ครู
มีคุณภาพมาตรฐานในการพัฒนา ทักษะกระบวนการเรียนรูโ้ ดยการ
แก้ปัญหาของครูทม่ี ตี ่อผูเ้ รียน

ชุมชน
มีคุณภาพมาตรฐานในการพัฒนา ทักษะกระบวนการเรียนรูโ้ ดยการ
แก้ปัญหาของครูทม่ี ตี ่อผูเ้ รียน

โรงเรียน
มีคุณภาพมาตรฐาน -มีประสิทภิ าพ
และมีชอ่ื เสียง
ได้รบั รางวัลต่างๆ โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียน มาตรฐานคุณภาพ

42

บ

30

ทสรุป
ของความสาเร็จ

43
43
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ด้านผู้เรียน อาทิ
 นักเรียนมีความสุขและสนุก กับการ
เรี ย นที่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ สุ ข ภาพของ
ตนเอง และทุกคน
 นั ก เรี ย นเกิ ด พฤติ ก รรมการเรี ย นรู้
แบบมี ส่ ว นร่ ว ม เช่ น การแบ่ ง ปั น
ประสบการณ์ การแสดงออก การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การปฏิบัติ
และกลุ่มสั มพั น ธ์ มีปฏิสั มพั นธ์ที่ ดี
ระหว่ า งครู กั บ นั ก เรี ย น ครู ภู มิ
ปั ญ ญา และน้ อ งระดั บ อนุ บ าล6 ประถมศึกษาปีที่
 นักเรียนที่มีสุขอนามัยส่ว นบุคคลดีขึ้น
แข็ ง แรง ไม่ ข าดเรี ย น โดยได้ มี ก าร
ดูแลสุ ขภาพแบบวิถีไทย วิถีพอเพียง
ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
ด้านครู
 ครูทุกกลุ่มสาระมีการร่วมมือกันในการ
วางแผนวิเคราะห์ โครงสร้าง เนื้ อหา
หลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ หั ว เรื่ อ งที่
กาหนด
 ครู แ ละนั ก เรี ย น ครู ภู มิ ปั ญ ญา มี ค วามผู ก พั น ใกล้ ชิ ด และเกิ ด การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ใน
บรรยากาศของการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
 ครูมีสุขภาพดี แบบวิถีไทย วิถีพอเพียง
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ความสาเร็จที่ได้รับจากการจัดทานวัตกรรมยุทธศาสตร์ 6 ส สู่การมีสุขภาพดี แบบวิถีไทย วิถีพอเพียง
ในด้านต่างๆ มีดังนี้
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2554

ด้านโรงเรียน
 โรงเรียนได้รับรางวัล โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
 โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชย โรงเรียนทันตสุขภาพ ส่งเสริมการแปรงฟันหลังอาหาร
 โรงเรียนผ่านการประเมินกิจกรรม 5 ส ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม
ด้านชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
 นักเรียนมีพฤติกรรมในการดูแล รักษาสุขภาพ ตามแบบวิถีไทย วิถีพอเพียง เป็นการสร้าง
คนที่มีภูมิต้านทานที่ดีสู่ชุมชนต่อไป
 เป็น การปลูกฝังจิตสานึกที่ดีในการดูแลรักษาสุขภาพ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อช่วย
อนุรักษ์แนวทางแบบวิถีไทย วิถีพอเพียง คู่สังคมไทยตลอดไป

31

44
50
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D 10
การบริหารแบบมีส่วนร่วมด้วยเทคนิค 5 ส
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านลาต้นกล้วย

โรงเรียนบ้านลาต้นกล้วย ตั้งอยู่ทเี่ ลขที่ 10/6 หมู่ 6 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงโคกแฝด เขต
หนองจอก กรุงเทพมหานคร สังกัด สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา “การบริหารแบบมีส่วนร่วมด้วยเทคนิค 5 สเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านลาต้นกล้วย” จนประสบความสาเร็จ ส่งผลให้โรงเรียนได้รับความร่วมมือและ
ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ครูและบุคลากรของโรงเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้

รางวัลเหรี ยญเงิน 19 เรื่ อง | สรุ ปสาระ
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ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนบ้านลาต้นกล้วย
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ภายหลังจากที่เข้ามารับตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน สิ่งหนึ่งที่ ผอ.ฑิวาวรรณ สุวานิโช ค้นพบก็คือ ผล
การประเมินของสานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพรอบ 2 แม้ผลการประเมินจะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แต่
ก็ยังมีอีกอีกหลายมาตรฐานที่แม้ผลการประเมินผ่านเกณฑ์
แต่ต้องได้รับการพัฒนาให้อยู่ในระดับดีมากต่อไป อาทิ
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
ไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง

2554

อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา

32

ที่สาคัญคือข้อเสนอแนะให้โรงเรียน ควรนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรเพื่อส่งเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน และอื่นๆ ทาให้ผู้บริหาร และ คณะครูร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
“การบริหารแบบมีส่วนร่วมด้วยเทคนิค 5 ส เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านลาต้น
กล้วย” เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาการศึกษาขึ้น

ภู

มิปัญญาสร้างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
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การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
นวัตกรรมที่นาเสนอ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมด้วยเทคนิค 5 ส ที่ผู้รายงานได้
นาแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ มาหลอมรวมเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทและวัฒนธรรมขององค์กร ดังนี้
1. สร้างวิสัยทัศน์ร่วม ( Share Vision )
2. สร้างความรู้ ( Knowledge Management )
3. สร้างทีมงาน ( Team Work)
4. สร้างบรรยากาศ ( Oranganization Climate )

OSOI

2554

5. สร้างเสริมแรงจูงใจ ( Motivation )
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการพัฒนา
1. สร้างวิสัยทัศน์ร่วม( Share Vision

)
สร้างความชัดเจนของเป้าหมาย -

กระบวนการ
ทางานตาม
วงจรเดมมิ่ง
)PDCA(

2สร้างความรู้

( Knowledge
Management )
บุคลากรให้มีความรู้/ พัฒนาครู ด้วยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
นอก/หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันใน
โรงเรียน

/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ / ร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์ กิจกรรม/โครงการ/เป้าหมาย
-สื่อสารและเผยแพร่วิสัยทัศน์

Work)

.4สร้างบรรยากาศ

-

สนับสนุนให้สมาชิกมีโอกาสสร้างความคุ้นเคยกัน
พบปะติดต่อกัน
ยกย่อง ยอมรับความสามารถ ให้กาลังใจแก่ สมาชิก
-ชี้แจงทันทีเมื่อเกิดปัญหา

( Oranganization
การบริหารแบบ
มีส่วนร่วมด้วย
เทคนิค ส 5

ให้โอกาสมีส่วนร่วม แจ้งความคืบหน้าและปัญหาของทีมงาน -

Climate )

-บรรยากาศทางสังคม ได้แก่ การ
สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั ครู บุคลากร
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
บรรยากาศทางกายภาพ ได้แก่ จัดสถานที่ให้สวย สะอาด
บรรยากาศวิชาการ

ประเมินอย่างสม่าเสมอ ผู้บริหารมีส่วนร่วมปฏิบัติงานด้วย -

2554

.3สร้างทีมงาน (Team
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ดาเนินการตามแผนอย่างเป็นกระบวนการตาม )วงจรเดมมิ่งPDCA)

จัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

.5สร้างเสริมแรงจูงใจ ( Motivation )

ด้านสวัสดิการ จัดสวัสดิการให้ครูและบุคลากร -
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ด้านการบริหาร ได้แก่ -ศึกษาและทาความรู้จักเป็นรายบุคคล /
มอบหมายงานให้เหมาะสม ฯลฯ-จัดแบ่งงาน

34

พันธกิจ

พัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัยใน
ตนเอง

วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียน
ให้ มีระเบียบวินัย ใฝ่ เรียนรู้ ค่ ู
หลักการคิดใช้ ชีวติ ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
โดยให้ ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม

.2พัฒนาการจัดกระบวนการ
เรียนรู้โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะ
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
.3ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนรัก
การอ่านและค้นคว้าหาความรู้ได้
ด้วยตนเอง
.4ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียน
ดารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
.5ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกฝ่าย
มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียน

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์

.1ผู้เรียนมีระเบียบวินยั ในตนเองและการ

.1จัดกิจกรรมส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีระเบียบ

อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

วินยั ประพฤติปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของ

.2ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะกระบวนการคิดอย่างเป็ น

โรงเรี ยน ชุมชนและสังคม

ระบบ สามารถนาไปใช้ในการดาเนินชีวติ

2.พัฒนาครู ให้มีทกั ษะในการสอนและจัด

ได้

กิจกรรมการสอนที่เน้นกระบวนการคิด

.3ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการค้นคว้าหาความรู ้

.3จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมี

ด้วยตนเองและมีนิสยั
รักการอ่าน
.4ผูเ้ รี ยนตระหนักในความสาคัญของการ
นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็ น
แนวทางในการดาเนินชีวติ ประจาวัน
.5บุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรี ยน
ตลอดจนผูป้ กครองและชุมชนมีการ
ช่วยเหลือเกื้อกูล ร่ วมพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรี ยน

นิสยั รักการอ่านและเป็ นบุคคลแห่งการ
เรี ยนรู ้
.4 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรี ยน
การสอน กิจกรรมเสริ มเพื่อให้ผเู ้ รี ยนมี
ความรู ้ความเข้าใจในหลักการของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนามาใช้เป็ น
แนวทางในการดารงชีวติ ประจาวัน
.5ระดมภาคีเครื อข่ายทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรี ยนร่ วมพัฒนาการจัด

การศึกษาของโรงเรี ยน

48

บ

ทสรุป
ของความสาเร็จ

ความสาเร็จของการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมด้วยเทคนิค 5 ส

เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านลาต้นกล้วย ส่งผลดีในด้านต่างๆ อาทิ
ด้านผู้เรียน ผู้เรียนได้รับความรู้ตามหลักสูตรอย่างครบถ้วน มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์ ฯลฯ
ด้านครูและบุคลากร ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ สามารถจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เลือกใช้เทคนิควิธีการสอนแบบต่าง ๆ นาสื่อ นวัตกรรมมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
ด้านสถานศึกษา สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน ให้การสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนาการศึกษา โดยร่วมกันจัดงานประจาปีและนารายได้พัฒนาโรงเรียน
ด้านผู้ปกครองและชุมชน

ผู้ปกครองและชุมชนมีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทาโครงการต่าง ๆ เป็นอย่างดี เช่น กิจกรรมบ้านและโรงเรียนปลอดยุงลาย
โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการโรงเรียนรักการอ่าน โครงการธนาคารขยะ เป็นต้น
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รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
สาหรับเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ภูเขาสูง และถิ่นทุรกันดาร
( Muangkud Model ) โรงเรียนเมืองกื๊ด
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1

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนเมืองกื๊ด

โรงเรีย นบ้ านเมืองกื้ด ตั้งอยู่ ห มู่ที่ 1 ตาบลกื้
ดช้าง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต 2
ปัจจุบัน นายณรงค์ อภัยใจ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
โรงเรียน
โรงเรี ย นเมื อ งกี๊ ด เป็ น โรงเรีย นขยาย
โอกาส มี เขตพื้ น ที่ บ ริ ก าร 2 หมู่ บ้ า น ได้ แ ก่ หมู่ ที่ 1
บ้านเมืองกื้ด และหมู่ที่ 3 บ้านสบก๋าย เปิดทาการสอน
ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 มีนักเรียนจานวน 175 คน นักเรียนมีที่พักนอน
ในปีแรก จานวน 79 คน โรงเรียนได้รับงบประมาณจาก
โครงการพื้ น ที่ สู ง ในการจั ด สร้ า งอาคารฝึ ก งานซึ่ ง
ประกอบไปด้ ว ย บ้ านพั กโฮมสเตย์ บ้ านพั กฝึ กอาชี พ
นวดแผนโบราณ อาคารผลิตและจาหน่ายสินค้า อาทิ
เครื่ อ งจั ก รสาน ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ จ ากการฝึ ก วิ ช าชี พ ใน
โรงเรี ย นของนั ก เรี ย น โรงเรี ย นได้ พั ฒ นาหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับบริบท
และความต้องการของชุมชน โดยการจัดทาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม ได้แก่
1. หลักสูตรการโรงแรม
2. หลักสูตรนวดแผนโบราณ
3. หลักสูตรจักสาน
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แม้โรงเรียนจะมีหลักสูตรและการให้บริการที่หลากหลาย แต่ปัญหาที่ต้องเผชิญก็คือ ในปีการศึกษา 2552
พบว่านักเรียนที่จบการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จบการศึกษาแล้วไม่สามารถเรียนต่อได้คิดเป็นร้อยละ 100
ลาออกกลางคัน ประมาณร้อยละ 5 อันเนื่องมาจากนักเรียนมีฐานะยากจน การเดินทางระหว่างบ้านกับโรงเรียน
มีความยากลาบากด้วยระยะทางที่ห่างไกลและถนนเป็นถนนลูกรัง และมีนักเรียนจานวนหนึ่งต้องทางานเพื่อหา
รายได้ช่วยเหลือครอบครัว ซึ่งเป็นปัญหาที่อยู่นอกเหนือการควบคุมดูแลของโรงเรียน

ข้

2554
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จากสภาพปั จจุบั น ปั ญ หาดังกล่าว ในปีการศึกษา 2553 ผู้ บริห าร คณะครู ได้ ทาการวิจัยโดยใช้แบบ
ส ารวจข้อ มู ล ด้านต่ างๆ พบว่านั ก เรีย นที่ มี แ นวโน้ ม ออก
กลางคันตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 มี จานวน 18 คน จึงได้ ทาการสั มภาษณ์ กลุ่ ม (Focus
Group) พบว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดเนื่องจากเด็กที่มีฐานะ
ยากจน ต้องทางานหาเลี้ยงครอบครัว เพราะผู้เรียนเป็น
กาลังสาคัญในการช่วยหารายได้ให้แก่ครอบครัว
นอกจากปัญหาดังกล่าวแล้ว ปัญหาอื่นๆที่เผชิญมี
หลากหลายมิติอาทิ สภาพการคมนาคมที่ทุรกันดารสภาพ
ปัญหาหย่าร้างของบิดามารดาทาให้ผู้เรียนต้องอาศัยอยู่กับ
ตายาย ซึ่งอยู่ในวัยชรามีรายได้น้อยเป็นต้น
จากปรากฏการณ์ และข้ อ ค้ น พบดั งกล่ าวท าให้ ผู้ บ ริห าร และคณะครูร่ว มกั น ก าหนดแนวทางในการ
ช่วยเหลือผู้เรียนให้ได้รับทั้งการศึกษาและอาชีพไปพร้อมๆกันโดยสร้างโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้และฝึก
ทักษะที่จาเป็นสาหรับการสร้างรายได้ระหว่างเรียนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่
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อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา
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มิปัญญาสร้างสรรค์

ปรากฏการณ์และข้อค้นพบที่ต้องเผชิญต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน ผู้บริหารและคณะครูได้ร่วมกัน
สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด้าน การบริหารและจัดการสถานศึกษา เรือง รูปแบบการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ สาหรับเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ภูเขาสูง และถิ่นทุรกันดาร ( Muangkud Model )
โรงเรียนเมืองกื๊ด เพื่อแก้ไชปัญหาดังกล่าวให้บรรเทาเบาบาง และ หมดสิ้นไปในที่สุด
นวัตกรรมการศึกษา รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ สาหรับเด็กด้อย
โอกาสในพื้นที่ภูเขาสูง และถิ่นทุรกันดาร ( Muangkud Model ) โรงเรียนเมืองกื๊ด ดังกล่าว ได้รับการ
ออกแบบและพัฒนาอย่างเป็นระบบ ในสองส่วน ได้แก่ รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพสาหรับเด็กด้อย
โอกาส ในพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร (Munagkud Moedl) และ แนวทางการดาเนินงานการจัดการศึกษา
โครงการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ภูเขาสูง และถิ่นทุรกันดาร ดังนี้
รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพสาหรับเด็กด้อยโอกาส
ในพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร
(Munagkud Moedl)
กรอบความคิดการจัดการศึกษา ”รูปแบเมืองกื้ด“

ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้
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การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

โรงเรียนในสถานประกอบการ
นักเรียน มีคุณภาพ
มีอาชีพ รายได้
ระหว่างเรียน

เครือข่าย
มูลนิธิ
โรงแรม.อบต ,

OSOI

โรงเรียนในชุมชน
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ทฤษฎี : การบริหารแบบมีส่วนร่วม
ทฤษฎี : การบริหารแบบโรงเรียนเป็นฐาน

โรงเรียน
เขตพื้นที่ฯ
สพฐ.
สถานประกอบการ
ในโรงเรียน
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4

แนวทางการดาเนินงานการจัดการศึกษา โครงการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ภูเขาสูง
และถิ่นทุรกันดาร
สาหรับเด็กด้อยโอกาส (Mueangkud Model)
กรอบความคิดการจัดการศึกษา ”รูปแบบเมืองกื้ด“
นักเรียนชัน้ ม100 ะมนเรียนตนเรรเยมไ 2552 าี กปรรากีป 3.
แนวโนรมนักเรียนเเกกมปงคัน าี กปรรากีป 2553 รรเยมไ 3

ปัญหา

เด็กดรเยโเกปส รรเยมไ 95

Muangkud model
การพัฒนาการบริ หารจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริ มทักษะ
ด้านอาชีพสาหรับนักเรียนด้อยโอกาส
โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด
-โรงเรียนในสถปนารไกเบกปร
-สถปนารไกเบกปรในโรงเรียน
-โรงเรียนในชุมชน

-เครืเขนปย.เบต ,โรงแรม ,มธมนมู ม ,
-สพฐ ,.เขตพืน้ ทีฯ่ โรงเรียน ,
กปรวัดารไเมมนรม/

กปรนมเทรตมดตปมรากีปวมเครปไหศ/

2554

ชุมชน ภธมาม ั ททปทรเงถมน่ แหมนงเรียนรธร -
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ควปมตรเงกปรขเงชุมชน

นักเรียนมีคุณภปพ
มีเปชีพ มีรปยะดร
รไหวนปงเรียน

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินโครงการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร สาหรับเด็กด้อย
โอกาสในรูปแบบเมืองกื้ด (Muangkud Model)
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สรุารปยงปนรมโครงกปร/

4
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ขั้นตอนการดาเนินงานพัฒนา

5

1.. โรงเรียนร่วมกันกับชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการประชุมเพื่อประเมินผลการ
ดาเนิ น งานโครงการพั ฒ นาการจั ดการศึกษาส าหรับเด็ ก
ด้อยโอกาสในช่วงชั้นที่ 3 ในรูปแบบเมืองกื้ด (Muangkud
Model) พร้อมสรุปปัญหาพบว่านักเรียนที่จบช่วงชั้นที่ 3
ปีการศึกษา 2552 ในโครงการดังกล่าวไม่ได้รับการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้นร้อยละ 100
2.พั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาโดยจั ด ท าสาร
เพิ่มเติม และกิจ กรรมพั ฒ นาผู้เรีย นโดยจั ดทาหลั กสู ตร
สาระเพิ่มเติม และกิจกรรมโดยออกแบบไว้ ตั้งแต่ช่วงชั้น
ที่ 2 – 3 จ านวน 21 สาระ และกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ย น
จานวน 21 กิจกรรม

บ

ทสรุป
ของความสาเร็จ

แม้การดาเนินงาน จะมีปัญหาอุปสรรคเกินกว่าที่คาดคิด แต่ ผู้บริหาร คณะครู และประชาชนที่ให้การ
ส่งเสริมสนับสนุน ก็สามารถนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าวแก้ไขปัญหาในระดับที่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง
ผลความสาเร็จจากการดาเนินงานมีหลายมิติ อาทิ
 โรงเรียนได้นาเสนอเผยแพร่ผลงานความสาเร็จการดาเนินการศึกษาโครงการพัฒนาการศึกษาใน
พื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร สาหรับเด็กด้อยโอกาส ในงานสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ตามโครงการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร ระหว่างวันที่ 19 กันยายน 21 –
ที่โรงแรมคุ้มภูคา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2552
 นาเสนอผลงานของการดาเนินงานแสดงนิทรรศการโครงการจัดการศึกษาในพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่น
ทุรกันดาร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้ งที่ 59 ประจาปีการศึกษา 2552 ระหว่าง
วันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2552 ณ จังหวัดนครสวรรค์

54
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 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการจักสานไม้
ไผ่ ระดับช่วงชั้นที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับภาคเหนือ
 นาเสนอผลงานของการดาเนินงานแสดงนิทรรศการ โครงการจัดการศึก ษาในพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่น
ทุรกันดาร ในงานศิลปหั ตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจาปีการศึกษา 2552 “ สุดยอด
เด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี “
 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการจักสานไม้ไผ่ ระดับช่วงชั้นที่ 3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนได้รับ
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชาติ
 โรงเรียนได้ลงนามทาข้อตกลงร่วมกันกับมูลนิธิ Thyme Foundation ในการจัดการเรียนรู้
ทักษะอาชีพด้านการโรงแรมในปีการศึกษา 2553 เป็นต้น
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D 23
ยุทธศาสตร์การบริหารและจัดการสถานศึกษา
โดยใช้ SUANSSOM + S MODEL
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ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนวัดสวนส้ม

โรงเรียนวัดสวนส้ม ตั้งอยู่ทเี่ ลขที่ 2
หมู่ 8 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตาบลสาโรงใต้
อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
สังกัดสานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบัน นาย
อัมพร สุวรรณจันทร์ ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียน ผลงานนวัตกรรม ด้าน
บริหารและจัดการสถานศึกษา
การทีโ่ รงเรียน ตั้งอยู่ใน
สภาพแวดล้อมของชุมชนเมืองที่มีความแออัดไปด้วยจานวนประชากรที่ย้ายถิ่นฐานมาจากที่อื่นอย่างต่อเนื่องมีโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและใหญ่จานวนมากนับเป็นปัญหาและอุปสรรค์อย่างสาคัญต่อคุณภาพของการจัดการศึกษาที่มี
ความแตกต่างอย่างหลากหลาย

ข้

อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา

OSOI

ด้วยข้อค้นพบดังกล่าว ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง มีความเห็นร่วมกันว่าในสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่
มีความเสี่ยงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะดาเนินการพัฒนางานด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
การจัดการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่กาหนดให้ผู้เรียนได้เรียนเต็มตามศักยภาพจึงได้
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สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ยุทธศาสตร์การบริหารและจัดการสถานศึกษา โดยใช้ SUANSSOM
+ S MODEL เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ มีปรสิทธิภาพ และ มีประสิทธิผลที่
สมบูรณ์

ภู

มิปัญญาสร้างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
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2554

ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ยุทธศาสตร์การบริหารและจัดการ
สถานศึกษา โดยใช้ SUANSSOM + S MODEL ดังกล่าว ได้ออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ไว้ดังนี้
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+ Success
Mobilization การขับเคลื่อน
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Organization องค์กร
Strengths จุดแข็ง
Network เครื อข่าย
Ability ความสามารถ

2554

Unity การเป็ นเอกภาพ
Strategy ยุทธศาสตร์

OSOI

เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครองได้จัดทารายละเอียดเพื่อความเข้าใจที่แจ่มชัดไว้ ดังนี้
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58
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ยุทธศาสตร์การดาเนินการได้จัดทายุทธศาสตร์การบริหารของโรงเรียน คานึงถึง
ความต้องการของชุมชน โดยเน้นประโยชน์สูงสุดของนักเรียน
เป็นสาคัญ

U : Unity

ความเป็นเอกภาพ ความสามัคคีในองค์กร ชุมชนและการร่วมแรงรวมใจกันของ
บุคลากร สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น

A : Ability

ความสามารถ ความสามารถของผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครอง และชุมชน เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาไปได้อย่างรวมเร็ว

N : Network

เครือข่าย ผู้ปกครอง เครือข่ายโรงเรียน เป็นส่วนที่จะช่วยพัฒนาให้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกัน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้
เกิดการพัฒนาไปพร้อมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน

S : Strengths

จุดแข็งของโรงเรียนวัดสวนส้ม คือ การมีชุมชนที่เข้มแข็งและ
สถานประกอบการที่ให้ความอุปถัมภ์โรงเรียน ให้ความสนับสนุน ช่วยเหลือ
โรงเรียนเป็นอย่างดี

2554

S : strategy
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องค์กรหรือโรงเรียนวัดสวนส้ม เป็นโรงเรียนชั้นนาในชุมชน ที่ประชาชน
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O : Organization

10
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สิ่ง

M : Mobilization

การขับเคลื่อนของความสาเร็จในโรงเรียนนั้น ไม่ได้มาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
แต่หากมาจากความร่วมมือของทุกคน ทั้งนักเรียน ครู ผู้บริหาร คณะกรรมการ
สถานศึกษาผู้ปกครอง และชุมชน

+S : +Success

ผลสาเร็จที่เพิ่มขึ้นของโรงเรียนวัดสวนส้ม จะเป็นแรงผลักดันและเป็นกาลังใจ
ให้กับทุก ๆ คนในองค์กรที่จะร่วมกันพัฒนา ให้โรงเรียนก้าวไปสู่มาตรฐาน ที่
สูงขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน

OSOI
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เขตพื้นที่ให้ความสนใจส่งลูกหลานเข้ามาศึกษาเป็นจานวนมาก ซึ่งเป็น
หนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่า โรงเรียนนี้เป็นที่ยอมรับของชุมชน
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ยุทธศาสตร์การบริหารและจัดการ
สถานศึกษา โดยใช้ SUANSSOM + S MODEL
ประสบความสาเร็จอย่างน่าชื่นชม ทั้งในด้านการ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ความร่วมมือของชุมชน
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาสถานประกอบการ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุน
โรงเรียน มีหลายแห่งและให้ความสนับสนุนใน
หลากหลายรูปแบบทั้งในด้านกิจกรรมการเรียนการ
สอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น การไฟฟ้าฝ่าย
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ผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จากัด บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จากัด บริษัท ฟรีสแลนด์
ฟู้ดส์ โฟร์โมสต์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เทศบาลตาบลสาโรงใต้ จังหวัดสมุทรปราการ และองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นต้น
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D 28
PDCA รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
ที่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน

โรงเรียน ศรีสระวงค์ ตั้งอยู่ที่ ตาบลไชยวัฒนา อาเภอปัว จังหวัดน่าน สังกัด สานักงานเขตพื้นที่
ประถมศึกษา จังหวัดน่าน เขต 2 ปัจจุบันนางลาใย หานิพัฒน์ ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน จัดการศึกษา
3 ระดับ คือระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใน
ปีการศึกษา 2553 มีนักเรียนจานวนทั้งสิ้น 108
คน ครูทั้งหมด 14 คน โรงเรียนเข้ารับการ
ประเมินภายนอก จาก สมศ. รอบ 2 เมื่อวันที่
9 -14 กุมภาพันธ์ 2549 แต่ไม่ได้รับการ
รับรองทั้งสองมาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานปฐมวัย
และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปรากฏการณ์ดังกล่าว เป็นแรงกดดันที่
สาคัญในฐานะของผู้บริหารและผู้รับผิดชอบใน
การจัดการศึกษาของชาติ ทาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างเป็น
ระบบให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
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ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนศรีสระวงค์
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ข้

อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา

ภู
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การไม่ผ่านการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน สอง
มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ทาให้ผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ได้ร่วมกัน
สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา PDCA รูปแบบการ
บริหารจัดการสถานศึกษา ที่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน จนประสบ
ความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และ มีประสิทธิผลที่สมบูรณ์

มิปัญญาสร้างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

OSOI

ในการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา PDCA รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ที่ต่า
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน นั้น ดาเนินการผ่านกระบวนการใน 4 ขั้นตอนได้แก่

63
45

14

รางวัลเหรี ยญเงิน 19 เรื่ อง | สรุ ปสาระ

1.การวางแผน (PLAN ) อาทิ
1.1 สร้างความตระหนักให้กับครูทุกคน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน รวมถึง
นักเรียนทุกคน ให้เห็นความสาคัญของบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพวิชาการ
ด้วยการร่วมกันพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนทั้งสองมาตรฐานคือ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ( 18
มาตรฐาน ) และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 18 มาตรฐาน )

2554

2. การปฏิบัติ ( DO ) เป็นขั้นตอนในการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ อาทิ
2.1 ดาเนินการโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปี
2.2 ดาเนินการพัฒนาครูตามแผนนิเทศภายในโรงเรียน
2.3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในและนอกโรงเรียน
2.4 หาเวทีแข่งขันทักษะวิชาการให้ครูและนักเรียน
3. การตรวจสอบ ( CHECK )นิเทศติดตามประเมินผล เป็นขั้นตอนการตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนอาทิ

OSOI

3.1 ตั้งกรรมการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพนักเรียน ฯลฯ
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4. การปรับปรุงพัฒนา ( ACTION ) เป็นการสะท้อนภาพการพัฒนา เพื่อนามาประกอบการปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพต่อไป อาทิ
4.1 ประเมินคุณภาพภายโรงเรียน
4.3 จัดรายงานการพัฒนาการศึกษา(SAR)

OSOI

ความสาเร็จที่เกิดจากภูมิปัญญาสร้างสรรค์ผลงานในการพัฒนานวัตกรรม PDCA รูปแบบการบริหาร
จัดการสถานศึกษาที่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ส่งผลให้ โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ต่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน สามารถเป็นศูนย์เครือข่ายการพัฒนาวิชาการ
ให้กับโรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองจากการประเมินภายนอกรอบที่
2 จานวน 19 โรงเรียน และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
นวัตกรรมโรงเรียนอื่นที่ไม่ผ่านการประเมินรอบที่ 2 ใน
ระดับประเทศ และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสาหรับนวัตกรรมนี้
ของโรงเรียนพร้อมเงินรางวัลจานวน 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพัน
บาท ) จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่
8 กันยายน 2543 และได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของ
โรงเรียนในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ในด้าน Best Practice ไปแสดงระดับภาคเหนือ
ในงานมหกรรมวาการและศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2553
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4.2 ประเมินคุณภาพนักเรียนตามกลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
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กระบวนการสร้างคนดีตามแนวสัตยาไส :
พัฒนาจากจิตภายในตนสู่จิตสาธารณะผ่านกิจกรรมบาเพ็ยประโยชน์

โรงเรียน สัตยาไส ตั้งอยู่ที่เลขที่ 99 หมู่ 2 ถนนสุระนารายณ์ ตาบล ลานารายณ์ อาเภอ ชัย
บาดาล จังหวัดลพบุรี สังกัด สานักงานการศึกษาเอกชน ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษากระบวนการสร้าง
คนดีตามแนวสัตยาไส : พัฒนาจากจิตภายในตนสู่จิตสาธารณะผ่านกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ จนประสบ
ความสาเร็จ เป็นแบบอย่างที่ดีของการพัฒนามนุษย์ผ่านกระบวนการการศึกษา

ข้

อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา

ข้อค้นพบที่เป็นต้นแบบสาคัญของแนวทางการพัฒนานวัตกรรมดังกล่าวก็คือ การยกระดับจิตใจผู้เรียนให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความเป็นเลิศทางคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักคุณค่าความเป็นมนุษย์ 5 ประการ ได้แก่
ความรักความเมตตา ความจริง ความประพฤติชอบ ความสงบ
สุขและอหิงสา มีความเคารพในศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีอันดี
งามของตนเองและผู้อื่น สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้
อย่างมีความสุขและรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเสียสละ
ภายใต้วิสัยทัศน์ของโรงเรียน “สร้างคนดีเหนือสิ่งใด”

OSOI
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ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียน สัตยาไส
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มิปัญญาสร้างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษานั้น โรงเรียนสัตยาไส เน้นการปฏิบัติจริงผ่าน
โครงการและ กิจกรรมที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น โครงการที่ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 5
ร่วมกันตัดสินใจเลือกทาความดี 1 อย่าง หรือมากกว่า 1 หรือจะเลือกไม่ทาก็ได้ตามความต้องการ อาทิ
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5
โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือ
เรา และโครงการ one Two Three
เราทาได้
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6
โครงการเพื่อครู และโครงการ
มือประโยชน์
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1
โครงการ Yes; we can
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ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 โครงการ รองเท้าเข้าที่ และ โครงการ รวมพลังสามัคคี
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ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2
โครงการ ชัดเจน แจ่มแจ๋ว
และโครงการ To be best spirit
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3
โครงการ กางเกงนอกเสื้อ
Sorry And Thank you
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4
โครงการ วจีกรรม
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5

โครงการ ขวาทับซ้าย ใจสงบ

OSOI

โครงการทุกโครงการ กิจกรรมทุกกิจกรรม นาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ด้วยการปฏิบัติในวิถีชีวิต
จริงในหลากหลายรูปแบบ
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ของความสาเร็จ

ความสาเร็จของการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการสร้างคนดีตามแนวสัตยาไส : พัฒนาจากจิตภายใน
ตนสู่จิตสาธารณะผ่านกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ดังกล่าว มิใช่เกิดจากการท่องจา หากแต่เกิดจากการปลูกฝัง
ผ่านโครงการ กิจกรรมการปฎิบัติจริงจนเป็นวิถีปฎิบัติในวิถีชีวิตของผู้เรียนแต่ละคน ส่งผลให้
2. ผู้เรียนเกิดทักษะในการทางานเป็นหมู่คณะอย่างมีระบบ โดยใช้วิธีคิดทางวิทยาศาสตร์ในการ
ดาเนินกิจกรรมและแก้ไขปัญหา
3 . ผู้เรียนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและเป็นแรงจูงใจให้กับคนรอบข้างในการทาความดี

OSOI
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1. ผู้เรียนเกิดความตระหนักในเรื่องการทาความดี โดยเริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ รอบตัว

19

68
94
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F 07
คนเอาถ่าน กับ 3 ต

ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดา

2554

โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
ตั้งอยูที่ เลขที่ 58 หมู่ 1 ถนนริมน้า ตาบลจันทนิมิต
อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี สังกัด สานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี เขต 1 ได้
สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด้าน
จิตวิทยา เรื่อง คนเอาถ่าน กับ 3 ต ได้แก่ ตื่นตัว
ไตร่ตรอง ตอบโต้ ในการดาเนินชีวิตและใช้ในการ
พัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน “ คนไม่เอาถ่าน” ให้
เป็นนักเรียน “ คนเอาถ่าน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
คณะครูได้ตระหนักถึงบทบาทของความเป็นครูอย่าง
แท้จริง รู้จักการไตร่ตรอง ทบทวนชีวิตตนเอง
ตลอดเวลา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความ
อดทน เสียสละ พร้อมที่จะหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อใช้ใน
การอบรมและสั่งสอนเด็กนักเรียนให้นักเรียนสามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งเป็นไปตาม
เป้าหมายของการจัดการศึกษา จนประสบความสาเร็จ
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พิทักษ์)

ข้

การที่โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)

69
70
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อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา
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ต้องเผชิญกับผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันได้แก่ปัญหาครอบครัว ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
นักเรียนในเรื่องพฤติกรรมที่เป็นปัญหาต่อนักเรียน โรงเรียน ครู และสังคมในเชิงลบหลากหลายมิติ อาทิการหนี
เรียน ขาดแรงจูงใจในการเรียนหนังสือ ทาให้เกิดผล
กระทบต่อการจัดการศึกษาในภาพรวม ผู้บริหาร
และคณะครูได้ร่วม ชอบหนีเรียน ไม่ตั้งใจเรียน
และยังส่งผลให้เกิดปัญหาด้านอื่น ๆ ที่ตามมา
การดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาด้าน
พฤติกรรมของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายเริ่มต้นจากการจัดกิจกรรมชมรม “คนเอา
ถ่าน” ขึ้น โดยใช้กระบวนการ 3 ต. คือ ตื่นตัว
ไตร่ตรอง ตอบโต้ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ให้รู้จักการคิด การวางแผน
ทบทวนบทบาทชีวิตของตนเอง รู้จักการไตร่ตรอง
ชีวิต รู้ถึงปัญหา ผลดี ผลเสียที่จะตามมาจากการกระทาของตนเอง ส่งผลให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มนี้จานวน 22
คน ในปีการศึกษา 2552 เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และสามารถเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้ทุกคนตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้

ภู
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การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

OSOI

ในการพัฒนานวัตกรรม “ คนเอาถ่าน กับ 3 ต. ” หรือ
กระบวนการ “ ตื่นตัว ไตร่ตรอง ตอบโต้ ”เป็นกระบวนการที่เป็นคา
สอนของพระศาสนจักรคาทอลิก จากสมณสาสน์การแพร่พระวรสารใน
โลกสมัยใหม่ข้อ 72 ของพระสันตะปาปา ปอลที่ 6 ที่ทรงเตือนให้
มนุษย์มีความเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อเยาวชน กระบวนการ “ คนเอา
ถ่าน กับ 3 ต. ” เกิดขึ้นภายใต้แผนงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมแนะแนว

21

ผู้บริหารและคณะครู กาหนดกระบวนการพัฒนานวัตกรรม
ด้วยหลักการสารวจชีวิตใน 3 ขั้นตอน ได้แก่

70
17

22

1. ตื่นตัว > มองดู

( Awareness / See )

2. ไตร่ตรอง > วินิจฉัย ( Reflection / Judge )
3. ตอบโต้ > ปฏิบัติ

( Action / Act )

ไตร่ตรอง

OSOI

ตอบโต้
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ตื่นตัว
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หลักการดังกล่าว มีวงจรการปฏิบัติ ดังนี้

71
26

22

ขั้นตอนการดาเนินงานพัฒนา
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์) กาหนดคณะทางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล ดังนี้
ทีมนา
ทีมประสาน
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ทีมพัฒนา
คุณภาพ

ทีมทา
ทีมตรวจสอบนิเทศ/
ประเมินผล
วิเคราะห์คัดกรอง

กลุ่มปกติ

กลุ่มเสี่ยง

2554

ส่งเสริมพัฒนาตาม/
ศักยภาพของผู้เรียน

กลุ่มมี

ปัญหา

ปรับปรุง
ด้านการเรียน
กิจกรรมพี่สอนน้อง
เพื่อนช่วยเพื่อน/

กิจกรรมพาสุข

ด้านพฤติกรรม
กิจกรรมธรรมะพาเพลิน

ด้านครอบครัว
กิจกรรมครูพ่อ
ครูแม่

กิจกรรม

IT พาเพลิน

OSOI

ศิลปะ ดนตรี กีฬา

23

กิจกรรมเกมพาเรียน

กิจกรรมค่ายผู้นา
เยาวชน

72
36

บ

24

ทสรุป
ของความสาเร็จ

73
46
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๓. กิจกรรมพี่สอนน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน เป็นกิจกรรมที่
เปิดโอกาสให้รุ่นพี่หรือเพื่อนที่มีความสามารถทางการ
เรียนในแต่ละวิชามาช่วยสอนน้อง ๆ ที่ต้องการ
พัฒนาการเรียนให้ดีขึ้น ฯ
๔. กิจกรรมธรรมะพาเพลิน เป็นกิจกรรมที่อาศัยหลักคา
สอนทางศาสนาตามศาสนาที่นักเรียนนับถือ
ทั้ง
พระพุทธศาสนาและคริสตศาสนา มาช่วยกล่อมเกลา
ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับนักเรียน ผ่านการทากิจกรรม
ต่างๆ ร่วมกัน
๕. กิจกรรมพาสุข
เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม
สุนทรียภาพด้าน ดนตรี กีฬา ศิลปะ ตามความถนัด
และความสนใจของนักเรียนแต่ละคน
๖. กิจกรรมเกมพาเรียน เป็นกิจกรรมที่อาศัยการเล่นเกมและกิจกรรมนันทนาการต่างๆ อาทิ
เอแม็ท )A-Math) ครอสเวิร์ด (Crossword คาคม ( ซูโดกุ เป็นต้น

OSOI

1.ชมรม “ คนเอาถ่าน ” เป็นกิจกรรมทีจ่ ัดขึ้นเป็นพิเศษสาหรับ
นักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องการทากิจกรรม
ร่วมกัน กิน เล่น ทางาน พักผ่อนด้วยกัน ฯ เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจาก “คนไม่เอาถ่าน” ให้กลายเป็น “คนเอาถ่าน”
๒. กิจกรรมค่ายผู้นาเยาวชน เป็นกิจกรรมที่คณะครูได้
จัดขึ้นเพื่อฝึกฝนการเป็นผู้นา
ผู้ตามที่ดี โดยอาศัยกระบวนการ ตื่นตัว ไตร่ตรอง
ตอบโต้ ตามหลักการของ ชุมนุมวาย.เอส .ซี .

รางวัลเหรี ยญเงิน 19 เรื่ อง | สรุ ปสาระ

ความสาเร็จของการพัฒนานวัตกรรม คนเอาถ่าน กับ 3 ต คือการ
กาหนดกิจกรรมไปสู่เป้าหมายแห่งความสาเร็จในการพัฒนาทักษะชีวิตของ
นักเรียน ไว้อย่างเป็นระบบ จาก “ คนไม่เอาถ่าน” ให้เป็นนักเรียน “ คนเอา
ถ่าน” ในทุกระดับชั้น ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมกับนักเรียน
แต่ละวัย ดังนี้

24

OSOI
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๗. กิจกรรมครูพ่อครูแม่
เป็น
กิจกรรมที่ใช้ความผูกพันระหว่างครูกับนักเรียนที่อยู่ใน
ความดูแล สร้างความตระหนักแก่ครูว่าต้องสามารถเป็น
ทั้งพ่อและแม่ของนักเรียนที่มีปัญหาได้ ดูแลช่วยเหลือ
ให้คาปรึกษายามที่นักเรียนขาดที่พึ่ง ดั่งนักบุญยอห์น
บัปติสท์ เดอ
ลาซาล ผู้ก่อตั้งคณะลาซาล ที่รัก
เด็กและให้โอกาสเด็กทุกคน โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาส
และมีปัญหา
๘. กิจกรรม IT พาเพลิน เป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถในทาง
เทคโนโลยี ได้พัฒนาทักษะความสามารถของตนเอง
รู้จักการใช้เทคโนโลยีเพื่อการแสวงหาความรู้และ
๙. พัฒนาตนเอง ฯ

25

74
50
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G 19
การบูรณาการระหว่างการสอนแบบ
I-Kids Level up Method และ ความหลากหลายของกลวิธี
และ

OSOI
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ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนวรพัฒน์
โรงเรียนวรพัฒน์ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 63 ซอย พัฒโนอุทิศ ถนนราษฏร์ยินดี อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ปัจจุบันนางพัฒน์ มาศนิยม ดารงตาแหน่งผู้จัดการ พบว่าในอดีตและในปัจจุบัน
โรงเรียนในประเทศไทยมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายแปลกแตกต่างกันไป แต่
ปัญหาสาคัญที่ต้องเผชิญร่วมกันก็คือข้อถกเถียงที่มีมาอย่างยาวนานในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ระหว่างครูไทยกับครูชาวต่างชาติใครคือผู้ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดที่จะทาให้การจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤาบรรลุผลสัมฤทธิ์ผลที่สมบูรณ์กว่ากัน
ปรากฏการณ์ดังกล่าวนาไปสู่การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการและกระบวนการเรียนรู้
อย่างมีความสุข ขึ้น
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เทคนิคการสอน

75
65
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ข้
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อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา

จากข้อค้นพบในปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนวรพัฒน์ ดังกล่าว ได้พัฒนาไปสู่แนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบด้วยการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการและ
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุข หรือ I-Kide English Integrated Curriculum ( IEIC ) โดยมีครู
ชาวต่างประเทศเป็นผู้จัดการเรียนรู้ซึ่งมีเป้าหมายหลักสาคัญได้แก่การให้การศึกษาที่มีคุณภาพและดี
ที่สุดสาหรับผู้เรียนทุกคน

ภู

OSOI

มิปัญญาสร้างสรรค์
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การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ภูมิปัญญาสร้างสรรค์การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาการพัฒนา
หลักสูตรบูรณาการและกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุข หรือ I-Kide English Integrated
Curriculum ( IEIC ) จึงเป็นการพัฒนาหลักสูตร เพื่อการศึกษาภาษาอังกฤษที่ดีกว่าของนักเรียนไทยในปัจจุบัน
โรงเรียนวรพัฒน์ ได้พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษต่อเนื่องมาตามลาดับในปี พ.ศ. 2552
โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อภาควิชาภาษาอังกฤษใหม่อีกครั้ง จากเดิม English for Life (EFL) มาเป็นโปรแกรม I-Kids
และเริ่มที่จะสร้างเอกลักษณ์และความเป็นตัวของตัวเอง โดยการจัดยกระดับมาตรฐานพัฒนาหลักสูตรใหม่ พัฒนา
คิดค้นวิธีการสอนส่งผลให้การดาเนินงานของภาควิชาภาษาอังกฤษนั้นจึงก้าวเดินไปพร้อม ๆ กับการดาเนินงาน
ของภาควิชาภาษาไทยอยู่เสมอ
ในส่วนของการพัฒนา โปรแกรม I-Kids ต่อมาได้มีการพัฒนานวัตกรรมตัวใหม่ขึ้นมา นั่นคือ “I-Kids
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รูปวงกลมสีเหลือง หมายถึง ศีรษะของนักเรียนทุกคนที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่แตกต่าง
กันไป แต่สามารถที่จะแบ่งปันและเรียนรู้กันและกันได้
• รอยยิ้มรูปครึ่งวงกลมสีขาว หมายถึง ความร่าเริงของนักเรียนทุกคนที่ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ และ
ความกระตือรือร้นของนักเรียนที่จะค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ ๆ
• ริ้วริบบิ้นสีชมพู หมายถึง รางวัลแห่งความสาเร็จของนักเรียนที่รออยู่ข้างหน้า ที่เราทุกคนจะเป็นครูผู้
ช่วยเหลือส่งเสริมและนาพา พัฒนาโปรแกรม I-Kids อย่างไม่สิ้นสุด ให้ดีที่สุดสาหรับนักเรียนของเรา
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Level Up Method” ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อ
ใช้สาหรับการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาเท่านั้น
นวัตกรรมนี้ทาให้เราได้เรียนรู้ถึงกระบวนการเรียนการสอน
ที่น่าสนใจยิ่งขึ้น โดยในปีแรกที่ทางโรงเรียนได้นานวัตกรรม
นี้มาทดลองใช้พบว่า นวัตกรรมตัวใหม่นี้ประสบความสาเร็จ
เป็นอย่างยิ่ง เพราะทั้งตัวเด็กนักเรียนและผู้ปกครองรู้สึกได้
ถึงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
หนึ่ง
ในเป้าหมายสาคัญของนวัตกรรมนี้คือ การที่โรงเรียนทั่ว
ประเทศจะนานวัตกรรมนี้ไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของเหล่านักเรียนตัวน้อยได้โดยง่าย โดยมีสัญลักษณ์สาคัญ ดังนี้

หลักสูตรแบบบูรณาการของ I-Kids Program ดาเนินการเพื่อ...
• นักเรียนได้รับการฝึกฝนและเตรียมพร้อมสาหรับการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง

2554

• พัฒนาและฝึกฝนวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ หลักสูตรแบบบูรณาการ
• พัฒนาทักษะและเทคนิคในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษของ
นักเรียนให้มีความยืดหยุ่น นอกเหนือจากตัวอย่างที่มีให้
• จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ
และบูรณาการระหว่างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษกับความสามารถพิเศษ
ในตัวนักเรียน
• บูรณาการหลากหลายระหว่างวิหลักชาการและกิจกรรมเชิง
• นักเรียนเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยวิธการภาษาธรรมชาติ หรือ ภาษาที่ผุดึ้นมาจากใจ
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• เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนด้วยการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษที่ได้รับการฝึกฝนและ
พัฒนาแล้ว

บ

ทสรุป
ของความสาเร็จ

ความสาเร็จของการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนก่อให้เกิด
คุณูปการการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในหลากหลายมิติ อาทิ

2554

รางวัลเหรี ยญเงิน 19 เรื่ อง | สรุ ปสาระ

• ด้านหลักสูตร การ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไม่ได้
ยากอย่างที่คิด หากครูผู้สอนมี
วิธีการสอนและเทคนิคการสอน
ที่เหมาะสม การสอนวิชา
ภาษาอังกฤษสามารถเป็นสิ่งที่
สร้างความสนุกสนานให้เกิด
ขึ้นกับนักเรียนและครูผู้สอนเอง
แน่นอนว่าครูผู้สอนไม่
จาเป็นต้องเสียเวลาที่จะต้อง
เรียนรู้นักเรียนเพื่อเป็นผลดีต่อ
หลักสูตรและวิธีการสอน
แบบเดิม
ฯลฯ
• ด้านผู้เรียน
1. นักเรียนเตรียมความพร้อมในการสื่อสารในชีวิตจริง

OSOI

2. นักเรียนมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ

29

3. นักเรียนมีแรงจูงใจ คล่องแคล่วและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ฯลฯ

78
93
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• ด้านครู
1. ครูต้องมีเวลาเพียงพอสาหรับประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน และสนใจว่านักเรียนที่เรียนรู้ได้ช้าด้วย
การสอนแบบตัวต่อตัว
2. ครูต้องปรับปรุงวิธีการสอนและกลยุทธ์การสอน
3. ครูต้องไม่วิตกกังวลกับการเตรียมการสอน
ฯลฯ
• ด้านผู้ปกครอง

2. ผู้ปกครองต้องพัฒนาความสัมพันธ์ที่มีต่อครูผู้สอน
3. ผู้ปกครองต้องประยุกต์วิธีการสอนแบบเดียวกับที่ครูผู้สอนใช้ในโรงเรียนที่บ้าน
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ฯลฯ
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1. ผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมกับงานที่นักเรียนได้รับมอบหมาย โครงงาน กิจกรรมนอกเหนือเวลาเรียนอย่าง
กระตือรือร้น และแสดงถึงความสนใจการเรียนรู้เชิงวิชาการของนักเรียน

30

H 01
ห้องสมุดได้มาตรฐาน
ส่งเสริมการอ่านอย่างยั่งยืน

2554
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ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนบ้านน้าลักใต้

โรงเรียนบ้านน้าลักใต้ ตั้งอยู่ที่ ตาบลผาทอง
อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ปัจจุบัน นางสาว
มนต์ภัส มโนการณ์ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน
เป็นโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชนชาวเขาเผ่าเมี่ยน ซึ่งใช้
ภาษาเมี่ยนในการสื่อสารประจาวัน ส่งผลให้การจัด
การศึกษาของโรงเรียนบ้านน้าลักใต้ตั้งแต่ปีการศึกษา
2541 เป็นต้นมา พบผู้เรียนมีปัญหาเรื่องผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนค่อนข้างต่าปฐมเหตุมาจากความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมด้านภาษาเป็นหลัก
พัฒนาการการใช้ภาษาของชนเผ่าที่แปลก
แตกต่างจากภาษาไทยทาให้นักเรียนรู้ภาษาไทยได้ช้าโดย
มีปัจจัยพื้นฐานโดยรวมมาจากสภาพแวดล้อมต่างๆ ดังนี้
1.นักเรียนไม่ชอบอ่านหนังสือ ไม่มีนิสัยรักการ
อ่าน

OSOI

2. ผู้สอนขาดแนวทางการส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านอย่างชัดเจน
3.ห้องสมุดไม่มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
และไม่ดึงดูดผู้ใช้บริการ
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ข้

จากปรากฏการณ์และข้อค้นพบถึงสภาพปัจจุบัน ดังกล่าว ผู้บริหาร และ คณะครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และ ผู้ปกครอง ได้ร่วม
พัฒนากิจกรรม “ห้องสมุดได้มาตรฐานส่งเสริมการอ่าน
อย่างยั่งยืน” เพื่อระดมทรัพยากร และการมีส่วนร่วมจาก
ภาคีเครือข่ายในการ ขึ้นบนพื้นฐานเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ได้พัฒนาห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตาม
มาตรฐานห้องสมุด และตัวบ่งชี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ห้องสมุดโรงเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเรียน
ของโรงเรียน โดยขอรับการสนับสนุนนการจัดสร้าง
ห้องสมุด สนับสนุนหนังสือ และสื่อการเรียนการสอนทั้ง
ประเภทวัสดุตีพิมพ์ และวัสดุไม่ตีพิมพ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนและ
ชุมชน อย่างเพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

ภู
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อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา

มิปัญญาสร้างสรรค์

ภู มิ ปั ญ ญาสร้ างสรรค์ ในการพั ฒ นานวัต กรรมการศึ ก ษา การด าเนิ น งานตามกิ จ กรรม ห้ อ งสมุ ด ได้“
”มาตรฐาน ส่ งเสริ มการอ่านอย่างยั่ งยืน เป็น นวัตกรรมที่พั ฒ นาต่อยอดจากกิจกรรมที่จัดขึ้นตามมาตรฐาน
ห้องสมุด และตัวบ่งชี้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพห้องสมุดโรงเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนและชุมชน ในการพัฒนาการศึกษาและ 2552 .ศ.
คุณภาพผู้เรียนให้มีความรอบรู้ ทันเหตุการณ์ เป็นบุคคลที่มีนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งแบ่งเป็น 4
หมวด คือ
หมวดที่ 1 มาตรฐานด้านผู้บริหาร
หมวดที่ 2 มาตรฐานด้านครู
หมวดที่ 3 มาตรฐานด้านผู้เรียน
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การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
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หมวดที่ 4 มาตรฐานด้ า นทรั พ ยากรสารสนเทศ
การพัฒ นานวัตกรรมใช้กระบวนการการมีส่ วนร่วมของทุก
ภาคส่ ว น โดยมี ภ าคี เครื อ ข่ า ยที่ เกี่ ย วข้ อ งให้ ก ารส่ ง เสริ ม
สนับสนุน ปรพกอบด้วย
1. ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านน้าลักใต้
2. คณะกรรมการสถานศึ กษา ผู้ ป กครอง ผู้ น า
ชุมชน เป็นผู้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทา วางแผนการ
ทางาน
3. นักเรียน เป็ นผู้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วม
ทา
4. ผู้ มี อุ ป การะคุ ณ ต่ อ โรงเรี ย น สนั บ สนุ น
งบประมาณในการดาเนิ น งาน ได้แก่ การก่อสร้างอาคาร
ห้องสมุดจาก นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร มูลนิธิพระ
พุทธมนต์โชติคุณ และคุณเบญจวรรณ ติฆะปัญญา และ
การสนับสนุนหนังสือ สื่อการสอน จากมูลนิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย สื่อการเรียนรู้จาก true ปลูกปัญญา เครื่อง
คอมพิ ว เตอร์ พ ระราชทานจากพระองค์ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สบามบรมราชกุมารี เป็นต้น
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การพัฒนานวัตกรรมดาเนินการภายใต้ แนวคิด ” ห้องสมุดมาตรฐาน เสริมสร้างการอ่านอย่างยั่งยืน ตาม
กรอบแนวคิด ดังนี้

33

82
37

34

กิจกรรมห้องสมุดได้มาตฐาน ส่งเสริมการอ่านอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการสถานศึกษาฯงอ้ปกครอง/

แงนกลยุทธ์

งอ้บริ หาร คณะครอ นักเรียน

แงนปฏิ บตั ิ การ ประจาปี 25522553-

กมมกรรมนมเทรหรเงสมุด - กมมกรรมขเสนับสนุนมปก
เงคศกรแมไบุคคมภปยนเก
กมมกรรมชุมชนรรักกปรเนปน กมมกรรมวปงทุกงปนเนปน ทุกคน

ด้านครอ

-กมมกรรมบธรณปกปรกปรใชร
หรเงสมุดกับกปรเรียน
กปรสเน
กมมกรรมวปงทุกงปนเนปน ทุกคน

ด้านงอ้เรียน

ด้านทรัพยากร

กมมกรรมภปีปะทย ภปีปเังกษีวันมไคาป
กมมกรรมคาปถปม ารมรนปคาป ทปยารไมาปวัน
กมมกรรมวปงทุกงปนเนปนทุก คน
กมมกรรมยเดนักเนปน กมมกรรมหนังสืเทีร่ นั ชเบ กมมกรรมแนไนาปหนังสืเใหมน -กมมกรรมแขนงขันทักีไวัน
สาปคัท
กมมกรรมนมทปนหนรปเดียว กมมกรรมนมทปนเรีวัสดุ กมมกรรมสเนนรเงเนปนหนังสืเ กมมกรรมวปดภปพมปกเรื่เงเมนป กมมกรรมแหมนงเรียนรธสร บธน ท
ั ชี คาปพืน้ ฐปน
กมมกรรมนมทรรรกปรกปร เรียนรธร

กมมกรรม -มัดกปรทรัพยปกร
ดรวยคเมพมวเตเรศ
กมมกรรมมัดบรมกปรสืเ่ เมเม็กทรกนมกสศ
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แงนพัฒนาห้องสมุด
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การประเมิ นงลกิ จกรรมรายงาน/
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• การลงมือปฏิบัติ
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• การ
วางแผน
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• การปรับปรุง
แก้ไข

บ

Plan

Do

Action

Chek
• การ
ประเมินผล

ทสรุป
ของความสาเร็จ

ความส าเร็ จ จากความมุ่งมั่น ในการพัฒ นานวัตกรรมการศึกษา ผ่ านกิจกรรม ห้ องสมุดได้ม าตรฐาน“
ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย คณะครู คณะกรรมการสถาน ”ส่งเสริมการอ่านอย่างยั่งยืน ศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผู้ปกครอง ผู้นาชุมชน นักเรียน และ ผู้มีอุปการคุณ ประสบความสาเร็จอย่างสูงยิ่ง อาทิ
1. พัฒนาห้องสมุดตามมาตรฐานสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผลสาเร็จ
2. ผู้เรียนเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มขึ้น สรุปได้ ดังนี้
21. มีระดับคุณภาพดี 89.34 สถิติการใช้บริการห้องสมุดและสถิติการยืมหนังสือ ผลสาเร็จร้อยละ
เยี่ยม
22. 90.6 สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ผลสาเร็จร้อยละ3 มีระดับคุณภาพดีเยี่ยม
23. สรุปความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ผลสาเร็จร้อยละ
82,61 ระดับคุณภาพดี
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24. ผู้เรียนมีผลสัมฤทิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จากผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552 รายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทย อันดับ 1 ของกลุ่มโรงเรียน
ผาทอง

ผลสาเร็จที่เกิดขึ้น
ร่องรอยหลักฐานอ้างอิง/
๑. โรงเรียนได้รับโล่รางวัลห้องสมุดโรงเรียนขนาด ๑. โล่ ร างวั ล ของส านั ก งานเขต
เล็กและโล่บรรณารักษ์ห้องสมุดดีเด่น ประจาปี
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
2553 ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
น่าน เขต 1
ประถมศึกษาน่าน เขต 2
๒. มีน วัตกรรมการศึก ษาเกิด จากการมี ส่ ว นร่ว ม ๒. มีโรงเรียนเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
ของคณ ะครู คณ ะกรรมการสถานศึ ก ษา
ในการพั ฒ นาห้ อ งสมุ ด และ
ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน นักเรียน และผู้มีอุป
ศึ ก ษาดู ง านการจั ด กิ จ กรรม
การคุณ ที่ เป็ น ประโยชน์ในการพั ฒ นาแหล่ ง
ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
เรียนรู้เป็นแบบอย่างที่ดีและขยายผลสู่โรงเรียน
ที่สนใจ

ชุมชน

๑. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ ๑. รู ป ภาพการมี ส่ ว นร่ ว มของ
โรงเรียน
ชุมชน
๒. ชาวบ้ านบ้ านน้ าลักมีความรู้จากการอ่านมาก ๒. ค ว าม พึ งพ อ ใจ ต่ อ ก ารจั ด
ขึ้น
กิจกรรมของโรงเรียน

OSOI
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ผลสัมฤทิ์จากการดาเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ก่อให้เกิดผลต่อสถานศึกษาและชุมชน ดังนี้
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บ้านดิน
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ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ใน
พระสังฆราชูปถัมภ์ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 92 หมู่ 3 ตาบลศาลายา
อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ปัจจุบันนายสามารถ
รอดสาราญ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ในสังคมวัตถุนิยมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต วิธีคิด และ การนิยมชมชอบในวัตถุ
นิยมมีมากขึ้น กลายเป็นค่านิยมเชิงเสื่อมโทรมที่เป็นอันตราย
ยิ่งต่อสังคมไทยในปัจจุบัน
ปรากฏการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเยาวชนยุคใหม่อย่างรุนแรงที่ต้องเร่งรัดดาเนินการแก้ไขอย่างโดย
เร่งด่วนให้พ้นเขตอันตรายต่ออนาคตของเยาวชนไทย และ ประเทศไทย

ข้

อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา

จากข้อค้นพบดังกล่าว ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และ
ภาคส่วนในสังคมของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ
ศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ซึง่ เป็นโรงเรียนในโครงการ
พระราชดาริ ยึดมั่นในพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ในด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งหวังปลูกฝัง
คุณธรรม ตามเงื่อนไขคุณธรรม ความมีเหตุผล ความพอประมาณ
และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ซึ่งโรงเรียนมีพื้นที่จานวน 80 ไร่ จึงเกิดแนวคิดในการช่วยเหลือเกื้อกูลนักเรียน สังคม
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ให้มีแหล่งการเรียนรู้ เพื่อรู้เท่าทันมหันตภัยร้ายไว้เป็นเกราะคุ้มครองชีวิตของตนเองและครอบครัวให้พ้นจากเขต
พื้นที่อันตรายของชีวิตดังกล่าวโดยได้แบ่งพื้นที่ตามโครงการพระราชดาริ จัดทาแปลงนาปลูกข้าว, บ่อเลี้ยงปลา,
จัดทาสวนผลไม้,พื้นที่เลี้ยงสัตว์ และได้จัดทาบ้านดิน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ในการศึกษาโครงการพระราชดาริและ
จัดอบรมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.ให้แก่ผู้เรียนและผู้สนใจทั่วไป

ภู

มิปัญญาสร้างสรรค์

OSOI

ในการดาเนินการก่อสร้างนักเรียนมีส่วนร่วมอย่างสาคัญในการดาเนินการโดยใช้วัสดุใช้ดินเหนียวกับ
แกลบเป็นวัสดุก่อสร้างราคาประหยัดแต่มีความมั่นคงแข็งแรง นักเรียนเป็นผู้ปั้น นักการภารโรง ครู มีส่วนร่วมใน
การก่อสร้าง
งบประมาณดาเนินการเป็นไปด้วยความประหยัด เมื่อสร้างเสร็จ บ้านดินใช้เป็นฐานการเรียนรู้สาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ สุขศึกษา โดยหมุนเวียนมา
ใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนานักเรียนทั้งด้านความรู้และคุณธรรม

2554

ภูมิปัญญาสร้างสรรค์การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาจึงเริ่มต้นอย่างเรียบง่ายตามสภาพสิ่งแวดล้อมที่
สถานศึกษาตั้งอยู่ คณะผู้บริหาร คณะครูได้จัดทาแหล่งการเรียนรู้บ้านดินโดยจัดสรรพื้นที่ของโรงเรียนทางทิศ
ตะวันตกจัดทาบ้านดิน จานวน 5 หลัง ได้แก่ บ้านความรู้, บ้านมีเหตุล, บ้านคุณธรรม, บ้านพอประมาณ, บ้าน
ภูมิคุ้มกัน ซึง่ การ
ก่อสร้างออกแบบ
โดยนายช่างจาก
สานักพระราชวัง
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การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
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ทสรุป
ของความสาเร็จ
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บ้านดิน คือแบบอย่างของการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ประเภทแหล่งการเรียนรู้ที่ใช้ประโยชน์ได้อย่าง
คุ้มค่าโดยจัดเป็นฐานการเรียนรู้อย่างหลากหลาย อาทิ
 บ้านความรู้ เป็นฐานให้ความรู้ด้านการเกษตร การปลูกข้าว, ปลูกผลไม้
 บ้านมีเหตุผล เป็นฐานความรู้ ใช้เรื่องการใช้ความพอเพียง ความพอประมาณ การตัดสินใจ
เกี่ยวกับระดับของความพอเพียง และผลที่เกิดจากการกระทาด้วยความรอบคอบ ซึ่งเกี่ยวกับการ
วางแผน การทาโครงงานต่าง ๆ
 บ้านคุณธรรม เป็น
ฐานความรู้ที่ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ ด้าน
ความซื่อสัตย์, ความอดทน, ความเพียร, ความ
มีสติ และความรอบรู้โดยใช้ปัญญา
 บ้านพอประมาณ เป็นฐาน
การเรียนรู้ ที่มีโรงสีข้าว ปลูกฝังให้นักเรียน
เห็นขั้นตอนของกระบวนการผลิต ให้เห็นการ
นาข้าวมาสีให้เป็นข้าวสาร การนาแกลบไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ โดยมุ่งหวังให้นักเรียนเห็น
ความสาคัญ ไม่ฟุ้งเฟ้อ เห็นความสาคัญของ
กระบวนการมากกว่าดูที่ผลผลิต และการอยู่อย่างพอประมาณ การดารงชีวิตด้วยความ
พอประมาณ
 บ้านภูมิคุ้มกัน ให้ความรู้ด้านการป้องกันสารเสพติด, การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวนักเรียนไม่ให้เป็น
เหยื่อของอบายมุข มีความรู้ในการรักความสามัคคี และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

OSOI

นอกจากนี้ บ้านดิน ยังเป็นส่งเสริมการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านต่างๆ อาทิ เป็นเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในด้านวิชาการ เป็นสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอน จากในห้องเรียนสู่นอกห้องเรียน.
เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของชุมชนและหน่วยงานราชการและเอกชน และ เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สาคัญให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากยิ่งขึ้น
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H 17
บันได 4 ขั้น สู่ห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนบ้านม่วง 3 ปี
4 Step for Living Library Muangsampi Model
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โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 131/4
ถนน พหลโยธิน ตาบลลี้ อาเภอลี้ จังหวัด ลาพูน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 2
ปัจจุบัน นางพัชรา วงศ์คาตัน ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการ
โรงเรียน
แม้โรงเรียนจะมีการบริหารจัดการที่ดี แต่ปัญหา
ผู้เรียนยังให้ความสนใจที่จะใช้ห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้
สาหรับการศึกษาค้นคว้าต่ากว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนด
ได้กลายเป็นปัญหาที่ผู้บริหาร คณะครู ต้องกลับมาทบทวน
ถึงวิธีการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สาคัญของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเต็มตามศักยภาพกันต่อไป
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ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี

ข้

ผู้บริหารและคณะครูได้วิเคราะห์ถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น พบว่า การที่ผู้เรียนให้ความสนใจใช้บริการ
ห้องสมุดน้อย พบสาเหตุสาคัญว่า เกิดมาจากการทีห่ ้องสมุดยังไม่มีระบบการจัดหมวดหมู่ และการ ค้นหาหนังสือที่
เป็นสากล ขั้นตอนการยืมหนังสือ มีความยุ่งยาก ต้องใช้บัตรสมาชิกห้องสมุด ซึ่งหากวันไหนนักเรียนลืมนาบัตร
สมาชิกห้องสมุดมา ก็จะไม่สามารถยืมหนังสือที่ต้องการในวันนั้นได้

89
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อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา

40

ในบางกรณี เมื่อครูบรรณารักษ์ไม่มีชั่วโมง
สอนหรือติดภารกิจภายนอกโรงเรียน ห้องสมุดก็จะ
ปิดการให้บริการทาให้ผู้เรียนไม่สะดวกในการเข้ามา
ใช้บริการ
จากข้อค้นพบที่สาคัญดังกล่าว ผู้บริหาร
และคณะครูจึงได้ริเริ่มกาหนดทิศทางการพัฒนา
ห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สาคัญทั้งของ
ผู้เรียนและของประชาชนในชุมชนไปพร้อมกัน

ภู
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มิปัญญาสร้างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ภายหลังจากรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการห้องสมุด ทั้งจากภายในโรงเรียน และจากประชาชนใน
ชุมชนแล้วก็ได้ปรับทิศทางการพัฒนาห้องสมุดใหม่
ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาห้องสมุด “เป็นห้องสมุดมี
ชีวิตที่บูรณาการทั้งนักเรียนและชุมชน จัดการความรู้
เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนและชุมชน
เพื่อพัฒนาชุมชนบ้านม่วงสามปีไปสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ เพื่อสร้างความสุขมวลรวมให้เกิดขึ้นภายใน
ชุมชน” โดยมีแนวทางการพัฒนาห้องสมุด ดังนี้
1.พัฒนาสภาพแวดล้อมห้องสมุด
2.พัฒนาเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้

OSOI

3.พัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้
4.ส่งเสริมชุมชนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
5.สนับสนุนให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้แทรกซึมในทุกที่ของชุมชุน

41

เพื่อให้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์การพัฒนาห้องสมุดบรรลุความสาเร็จจึงได้กาหนดกลยุทธ์สาคัญในการ
ดาเนินงาน ภายใต้ “บันได 4 ขั้น สู่ห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนบ้านม่วงสามปี หรือ 4 Step for Living
Library Muangsampi Model ” ขึ้น โดยผ่านกระบวนการพัฒนา ประกอบด้วย

90
18
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ขั้นที่ 1 เตรียมปัจจัยพื้นฐานของห้องสมุด
ขั้นที่ 2 จุดประกายรักการอ่าน
ขั้นที่ 3 ประสานสู่ชุมชน
ขั้นที่ 4 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีแนว
ทางการดาเนินงานสรุป ได้ดังนี้

บ

ทสรุป
ของความสาเร็จ

ผลของการพัฒนานวัตกรรม บันได 4 ขั้น สู่ห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนบ้านม่วง 3 ปี (4 Step for Living
Library Muangsampi Model ) บรรลุวัตถุประสงค์โดยสมบูรณ์สามารถบริหารจัดการให้ห้องสมุดเป็นแหล่ง
การเรียนรู้ที่มีชีวิตและเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียนและประชาชนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
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บันได 4 ขั้นสู่ห้องสมุดมีชีวิต (4 Steps for Living
Library Model)

ลาดับที่
1
2

โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหา
จากหนังสือสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน โดยพระราช
ประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โล่รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดห้องสมุดมีชีวิต TKpark
Living Library Award

หน่วยงานที่มอบ
รางวัล
สมาคมห้องสมุด
แห่งประเทศไทยฯ
สโมสรไลออนส์

สานักงานอุทยาน
การเรียนรู้) TKpark)

ระดับ
ประเทศ
ประเทศ

ประเทศ
OSOI

3

รายการ
รางวัล /เกียรติยศ ความภาคภูมิใจที่ได้รับ
โล่รางวัลชนะเลิศ ห้องสมุดโรงเรียน ขนาดเล็กดีเด่น

2554

การได้รับการยอมรับดังกล่าว ส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับประเทศ และ รางวัลระดับหน่วยงานมากถึง 20
รางวัล อาทิ

91
28

42

4

6

รางวัลชมเชย สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอาน
ดีเด่น
โล่รางวัลเหรียญทองแดง “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” เรื่อง
ซอพื้อเมืองรูปแบบบูรณาการจัดการเรียนรู้มู่งสู่ทักษะภาษาไทย
รางวัลบรรณารักษ์ดเี ด่นแห่งปี

7

ได้รับคัดเลือกเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ

8

รางวัลผ่านเกณฑ์งานวิจัย เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนแบบ
SAD เพือ่ พัฒนานิสัยรักการอ่าน และทักษะการรู้สารสนเทศ สา
หรับนักเรียนประถมศึกษา”
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9
10
11
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12

โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและนักเรียน รักการ
อ่านยอดเยี่ยม
รางวัล ระดับดี นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ
รางวัลยอดเยี่ยม จากการประกวดนวัตกรรม และการปฏิบัติงาน
ที่เป็นเลิศ Best Practice เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน สู่
ห้องสมุดมีชีวิตเพื่อบริการชุมชน โดยใช้แนวทางแบบบันได
4 ขั้น) 4 Steps for Living Library Model)
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันละครประวัติศาสตร

กระทรวงศึกษาธิการ

ประเทศ

คุรุสภา

ประเทศ

สานักงานอุทยาน
การเรียนรู้) TKpark)
สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
คุรุสภา

ประเทศ

สพฐ.

ประเทศ

สถาบันรามจิตต

ประเทศ

เขตตรวจราชการ

ภาคเหนือ

สพฐ.

ภาคเหนือ

ประเทศ
ประเทศ

OSOI

ฯลฯ
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H 22
ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดมหาสารคาม
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วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ตั้งอยู่ที่ ถนนแจ้งสนิท ตาบลเขวา อาเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม สังกัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ( สอศ.) ปัจจุบัน นายชาติชาย เกตุพรหม ดารง
ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
มหาสารคาม เป็นวิทยาลัยที่ได้น้อมนาแนวพระ
ราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การทาโครงการ
และการดาเนินงานต่าง ๆ ตามวิสัยทัศน์ของ
วิทยาลัย ที่ว่า “คุณธรรมนาความรู้ มุ่งสู่
มาตรฐานการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชน
ขยายผลเศรษฐกิจพอเพียง” ทาให้วิทยาลัยมี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยเฉพาะด้านการเป็น
แหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน เกษตรกรผู้สนใจ และนักศึกษาของวิทยาลัย
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ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ข้
93
48

ด้วยความตระหนักในคุณค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้บริหาร คณะอาจารย์ และผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งในภาคส่วนทางด้านวิชาการ และภาคส่วนของประชาสัมคมในพื้นที่ได้เกิดแนวคิดการพัฒนาที่นาไปสู่
การปฏิบัติจริงจึงได้ริเริ่มดาเนินงานสร้างศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดมหาสารคาม
ขึ้น

OSOI

อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา

44

ซึง่ เป็นโครงการหนึ่งที่น้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม โดยกาหนดอย่างชัดเจนว่า ต้อง
ทาแปลงสาธิตให้อยู่ด้านหน้าวิทยาลัย ติดกับถนนลาดยาง เพื่ออานวยความสะดวกสาหรับการให้และใช้บริการ
โดยผลักดันให้เป็นโครงการระดับจังหวัด เพื่อเป็นต้นแบบของแนวทางการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมสาหรับ
นักศึกษาและประชาชนต่อไป
จากแนวคิดดังกล่าว ในเวลาต่อมาได้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการในเรื่อง
ดังกล่าวให้ประสบความสาเร็จ โดยนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเข็มทิศในการดาเนินงานไปสู
เป้าหมายแห่งความสาเร็จร่วมกัน

การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาภูมิปัญญาสร้างสรรค์ การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ศูนย์แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดมหาสารคาม คณะทางานได้แสวงหาความรู้และรูปแบบการ
ดาเนินการ โดยไปศึกษาดูงานและบูรณาการโครงการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน รวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอน ให้
คานึงถึงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษานั้น โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้สอนในสถานศึกษา
ก่อนเป็นปฐม ทั้งนี้เพราะครูถือว่าเป็นทรัพยากรสาคัญในการถ่ายทอดความรู้ และปลูกฝังสิ่งต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน
เมื่อครูมีความรู้ ความเข้าใจ

OSOI
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เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้แล้ว ครูก็จะได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กได้
เพื่อให้ ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดมหาสารคาม เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตได้จริงและอย่างสมบูรณ์ ผู้บริหาร อาจารย์ และผู้มีส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
มหาสารคามได้ดาเนินการผ่านโครงการทฤษฎีใหม่โดยกาหนดจัดสรรค์พื้นที่ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดมหาสารคาม เป็นฐานการเรียนรู้ จานวน 18 ฐาน บูรณาการด้วยโครงการชีววิถีเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการสวนพฤกษศาสตร์ โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน โครงการฝึกอบรมและ
บริการวิชาชีพ โครงการต้นกล้าอาชีพ โครงการทาดีมีอาชีพ โครงการ 108 อาชีพ โครงการออกค่ายอาสา
พัฒนาพี่ช่วยน้อง โครงการการเรียนการสอนของทุกรายวิชา ทั้งหลักสูตรของนักเรียนนักศึกษาปกติและศูนย์การ
เรียนเครือข่าย โดยใช้ชื่อศูนย์ในนามจังหวัดมหาสารคาม ผนึกพลังปัญญาจากทุกภาคส่วน ส่งผลให้ให้ศูนย์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดมหาสารคาม บรรลุเป้าหมายความเป็นแหล่งการเรียนรู้ทั้ง
นักศึกษา ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้ความสนใจศึกษาดูงานเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน วิทยาลัยได้ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษา
ตลอดจนการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็นนักศึกษารางวัลพระราชทาน และได้รับการคัดเลือกให้เลื่อนระดับ
สมาชิกเป็นสมาชิก อกท.ดีเด่น ระดับภาค และระดับชาติอย่างสม่าเสมอ
นอกจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามจะมีศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดมหาสารคามให้ประชาชน เกษตรกรผู้สนใจได้มาใช้บริการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ โดยการน้อมนา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นจานวนมาก ซึ่งมีผลการประเมินความพึงพอใจในระดับมากแล้ว ยังขยายผล
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง จนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่มีผู้มาศึกษาดู
งานอย่างต่อเนื่อง
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ผลจากความสาเร็จของการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา “ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ส่งผลให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา มีผลงานการจัดทาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ที่
ส่งผลให้การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนประสบผลสาเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจ เช่น การขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม นอกจากนี้ประชาชนได้
เข้ามาใช้ประโยชน์ “ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ทั้งในส่วนของการฝึกอบรม เช่น
โครงการต้นกล้าอาชีพ โครงการฟื้นฟูอาชีพ โครงการ “อบรมเกษตรกรสมาชิกที่เป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้
(NPL) เพื่อให้พึ่งตนเองได้อย่างยั้งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และการศึกษาดูงานของหน่วยทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ทาให้วิทยาลัย ฯ ได้รับรางวัลแห่งความสาเร็จในระดับชาติจานวนมาก อาทิได้รับคัดเลือกเป็น
“สถานศึกษาพอเพียง” ปีการศึกษา 2552 รางวัล ประเภทที่ 1 การดาเนินงานภายในวิทยาลัย ได้ลาดับที่ 1
ระดับชาติประเภทที่4ราษฎรที่นาความรู้จากวิทยาลัยนาไปใช้และขยายผลดีเด่นได้ลาดับที่ 1
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แต่ความสาเร็จที่น่าชื่นชมก็คือนอกจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามจะมีศูนย์แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชน เกษตรกรผู้สนใจได้มาใช้บริการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ
โดยการน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นจานวนมากกว่า 25,000 คน เป็นแหล่งศึกษาดูงาน ฝึกอบรม
แก่ส่วนราชการ นักศึกษา เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ประมาณ 25,5000 คน วิทยาลัยยังให้บริการโดย
ขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ชุมชน เช่น หมู่บ้านดอนมันและหมู่บ้านดอนแดง อาเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม ได้รับการพัฒนาให้เป็นชุมชนเข้มแข็งระดับประเทศ จนเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน มา
จนถึงปัจจุบัน
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พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ ( การทานาแบบขั้นบันได)
จากผู้เรียนสู่ชุมชน โดยวิถีการมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

“
กระบวนการเรียนรู้การทานาแบบขั้นบันได เป็นการจัดการเรียนรู้โดย
สอดแทรกเนื้อหาทุกกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนในทุกรายสาระวิชาให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงขั้นตอน วิธีการในการทานาแบบขั้นบันได จากนั้นเน้นให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจากสถานที่จริง เพื่อเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
ให้นักเรียนได้ทราบปัญหาที่พบจากการปฏิบัติจริง และร่วมกันหาแนวทางการ
แก้ปัญหา เมื่อผลการปฏิบัติเกิดเป็นรูปธรรมสามารถเกิดผลต่อการจัดการเรียน
การสอนแล้วจึงขยายผลสู่ชุมชน และผู้ที่สนใจในการทานาแบบขั้นบันได

”
ความสาเร็จจากภูมิปัญญาสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ “พัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ( การทานาแบบขั้นบันได) จากผู้เรียนสู่ชุมชน โดยวิถีการมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพชีวิตที่
ยั่งยืน “ ของผู้บริหาร และ คณะครูโรงเรียนบ้านปางยาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน
เขต 2 ดังกล่าว ส่งผลให้ได้รับความสนใจจากชุมชน และหน่วยงานทั้งราชการและเอกชน ได้เข้ามาเยี่ยมชมงาน
และให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากรในการพัฒนา ช่วยลดปัญหาในเรื่องการขาดครูได้ใน
ระดับที่น่าพึงพอใจ
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“
ปัญหาการอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนเป็นปัญหาสาคัญซึ่งต้องได้รับการ
แก้ไข นักเรียนที่มีขอ้ บกพร่องด้านการอ่านและการเขียนมักจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า
เนื่องจากอ่านไม่ออก อ่านและเขียนไม่คล่องทาให้ขาดพื้นฐานในการเรียน ไม่สามารถ
ติดตามบทเรียนได้ทันเพื่อน ไม่สามารถศึกษาค้นคว้าและทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเอง
รวมถึงไม่สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการศึกษานักเรียนที่มีขอ้ บกพร่อง
ดังกล่าวพบว่านักเรียนมักจะจดจาตัวอักษรและสระไม่ได้ ประสมสระ แจกลูก สะกดคาไม่
เป็น ผู้บริหารและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย โรงเรียนปราโมชวิทยาราม
อินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จึงร่วมกันจัดกิจกรรมสอนซ่อม
เสริมภาษาไทยขึ้น และดาเนินการอย่างต่อเนือ่ งทุกปีตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๓ ภายใต้
โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย

”
ความสาเร็จจากภูมิปัญญาสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ “กิจกรรมการ
สอนซ่อมเสริมภาษาไทย” ผลการดาเนินงานกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ส่งผลให้นักเรียนที่อ่านไม่คล่องเขียนไม่ถูก
มีจานวนลดลง ผู้บริหาร คณะครู และ คณะกรรมการจึงได้พัฒนารูปแบบการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพให้มาก
ยิ่งขึ้น โดยจัดทาเป็นชุดฝึกกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนภาษาไทยของนักเรียน
โรงเรียนปราโมชวิทยา รามอินทรา ให้มี ความสามารถในการอ่านการเขียนภาษาไทยและการพูดเพื่อการสื่อสาร
และพัฒนาความสามารถพื้นฐานการเรียนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
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“
การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็น
พันธกิจหลักสาคัญของ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ที่ได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องหลายวิธีการ หลายรูปแบบ แต่
บทสรุปในรูปแบบที่มั่นใจว่าได้ปลูกฝังคุณลักษณะดังกล่าวให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง เป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาให้ถูกต้อง
ตามหลักการทางการศึกษา
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้บริหารและคณะอาจารย์ของ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบอาชีวะธรรมวิททยาลัยเทคนิคมีนบุรีซง่ึ เป็นการ
วิจัยต่อเนื่องจากการดาเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อาชีวะธรรม โดยได้รับทุนการสนับสนุนโครงการจาก
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ “ อาชีวะธรรม ” ที่บูรณาการการเรียนรู้
คุณธรรมในการพัฒนางานวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมจริยธรรมในวิชาชีพให้แก่ผู้เรียนในระดับอาชีวศึกษา ที่
จะเป็นฐานการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพให้แก่สถานประกอบการต่างๆ

”
ความสาเร็จจากภูมิปัญญาสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ “การพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบอาชีวะธรรม : วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี” จนประสบความสาเร็จในอาชีพ ได้อาชีวะ
ธรรมวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 4 ประการ ได้แก่ มีวินัย ใฝ่เพียรรู้ คู่สุจริต จิตอาสา ซึ่งเป็นฐานคิดและฐานการ
ปฏิบัติงานให้ประสบความสาเร็จที่สาคัญของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่จะเป็นปลังปัญญาที่สาคัญของการพัฒนา
ประเทศไทยในอนาคต

OSOI

เกียรติภูมิแห่งความสาเร็จชองการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดังกล่าว
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจาปี 2554
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ผู้เสนอนวัตกรรม นางพรสวรรค์ วินิจสร รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เขตมีนบุรี

6

กรุงเทพมหานคร

A 19
การใช้กิจกรรมห้องธรรมานุบาลเพื่อเพิม่ สมาธิในเด็กที่มีความบกพร่อง

2554
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ทางสติปัญญาและออทิสติกที่มีภาวะไม่อยู่นงิ่

“
โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นโรงเรียน
ประเภทประจา เปิดทาการเรียนการสอนแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติก ตั้งแต่ระดับ
ชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 เป็นต้นมา พบว่าจานวนเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาและออทิสติก มีจานวนมากขึ้น และปัญหาสาคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ ทาให้พัฒนาการ
ของเด็กไม่เป็นไปตามวัย จากภาวะไม่อยู่นิ่ง ซึ่งเป็นปัญหาสาคัญที่พบได้บ่อยในเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า เช่นในกลุ่ม
เด็กออทิสติก, เด็กที่มีภาวะดาวน์ซินโดรมและเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เป็นต้น
ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กที่บกพร่องที่จะต้องแสวงหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วนทั้งนี้เพราะภาวะไม่อยู่นิ่งนี้มีผลกระทบโดยตรงต่อสมาธิ ความตั้งใจ
ในการทากิจกรรม หรืองานของเด็ก เด็กที่ไม่อยู่นิ่งจะมีปัญหาอย่างยิ่งในการทากิจกรรมต่างๆ
ในการดาเนินการเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียน โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุ
กูล ได้ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมการศึกษา การใช้กิจกรรมห้องธรรมานุบาลเพื่อเพิ่มสมาธิในเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาและออทิสติกที่มีภาวะไม่อยู่นิ่ง ขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาจนประสบความสาเร็จในระดับที่น่าพึง
พอใจ

OSOI
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ความสาเร็จจากภูมิปัญญาสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ “การใช้
กิจกรรมห้องธรรมานุบาลเพื่อเพิ่มสมาธิในเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติกที่มีภาวะไม่อยู่นิ่ง”
โดยใช้กิจกรรมห้องธรรมานุบาลเพื่อเพิ่มสมาธิในเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติกที่มีภาวะไม่อยู่
นิ่งนี้ เป็นการปรับประยุกต์ห้องปฏิบัติการทางพระพุทธศาสนาเป็นฐานในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการเพิ่ม
สมาธิให้แก่เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาฯ ได้แก่สมถะกัมมัฎฐานและวิปัสสนากัมมัฎฐาน ผสมผสานกับ
หลักการเรียนรู้สาหรับเด็กออทิสติก, หลักการเรียนสาหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และหลักการเรียนรู้
ทางพระพุทธศาสนาเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน

เกียรติภูมิแห่ง
ความสาเร็จชองการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดังกล่าว ได้รับรางวัล เหรียญ
ทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจาปี 2554
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ผลการดาเนินการประสบความสาเร็จ ส่งผลให้ผู้เรียน มีความสุข สนุกกับการทากิจกรรม เกิด
กระบวนการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง มีทักษะในการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้และรู้จักการทางานร่วมกับผู้อื่น และ ผู้เรียนสามารถจดจ่อในการทากิจกรรมภายในระยะที่
กาหนดให้ได้ตามศักยภาพแต่ละคน

OSOI

ผูเ้ สนอนวัตกรรม : นายไพฑูรย์ ศรีทอง ผู้อานวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล
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A 55
ความคิดสร้างสรรค์จากภาพ
สู่การพัฒนาทักษะภาษาไทย

“
นวัตกรรม “ความคิดสร้างสรรค์จากภาพสู่พัฒนาการทักษะภาษาไทย” เป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจาก
จุดเริ่มต้นของการศึกษาปัญหาของโรงเรียนบ้านวนาหลวง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน
เขต 1 ทีน่ ักเรียนส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าทีม่ ีภาษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และค่านิยมที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะองตัวเองซึ่งแปลกแตกต่างจากชาวไทยพื้นราบเกือบทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ความเชื่อและค่านิยม ทาให้ส่งผลกระทบสูงต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาที่สถานศึกษาใช้ในปัจจุบัน
ในการจัดการเรียนรู้ในทุกภูมิภาคของประเทศ สถานศึกษาจาเป็นต้องใช้ภาษาไทยกลางซึ่งเป็นภาษา
ประจาชาติในการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ซึ่งในกรณีที่สถานศึกษาต้องให้บริการในการจัดการศึกษา
กับประชาชนในชุมชนที่เป็นชนเผ่าส่งผลให้เกิดปัญหาในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทั้งด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน การเขียน ต่อผู้เรียนจนส่งผลกระทบไปถึงเป้าหมายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่ผู้เรียนชนเผ่า
ต่างๆเป็นอย่างยิ่ง
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผู้บริหาร และ คณะครู โรงเรียนบ้านวนาหลวง ตาบลถ้าลอด อาเภอ
ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกันจัดทานวัตกรรมการศึกษา ความคิดสร้างสรรค์จากภาพ สู่การพัฒนา
ทักษะภาษาไทย เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารของนักเรียนให้เป็นเลิศด้านวิชาการ จนประสบความสาเร็จ

OSOI
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ความสาเร็จจากภูมิปัญญาสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ “ความคิด
สร้างสรรค์จากภาพ สู่การพัฒนาทักษะภาษาไทย” สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการใช้ภาษาไทยที่ดีขึ้น ซึ่งผล
จากการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยในระดับต่างๆ ที่โรงเรียนส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งในระดับศูนย์เครือข่าย
ระดับเขตพื้นที่ และระดับภูมิภาค ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยสูงขึ้น อย่างต่อเนื่องตลอดมา
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เกียรติภูมิแห่งความสาเร็จชองการ
สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
ดังกล่าว ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง หนึ่ง
โรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจาปี
2554
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ผูเ้ สนอนวัตกรรม นางกัญญา สมบูรณ์ ผู้อานวยการ
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โรงเรียนบ้านวนาหลวง

A 65
การสอนคิดวิเคราะห์ด้วยกระบวนการ
และกิจกรรม พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว

“

2554

โรงเรียนบ้านโป่งแยง ตาบลโป่งแยง อาเภอแม่
ริม จังหวัดเชียงใหม่ จัดการเรียนการสอนในระดับ
ปฐมวัย ถึงระดับประถมศึกษา เป็น 1 ใน 12
สถานศึกษาต้นแบบวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการ

OSOI

เรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง Brain Based learning ( BBL ) ร่วมกับสถาบันวิทยาการการเรียนรู้ ( สวร
)โดยมีผู้เรียนที่เป็นคนไทย ไทยใหญ่ และ ม้ง ซึ่งต่างภาษา วัฒนธรรม และ ความเชื่อ ที่อยู่ในเขตบริการการศึกษา
มาเรียนรู้ร่วมกัน ภายใต้การบูรณาการศาสตร์การเรียนรู้สองสาขาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน ได้แก่

11

1. ความรู้ทางประสาทวิทยา ( Neurosciences )
2. แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ ( Learning Theories )

ในการดาเนินการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบวิธีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการใช้
กระบวนการและการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะความเคลื่อนไหวและการละเล่นต่างๆในเด็กอนุบาล ปฐมวัย นักเรียน
ชั้น ป. – ป, 3 ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ตามแนว BBL สาหรับใช้กับโรงเรียนบ้านโป่งแยงนอกและพัฒนาเพื่อ
นาไปใช้กับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไป จนประสบความสาเร็จ เป็นต้นแบบที่ดีของการจัดการเรียนรู้ตามแนว

ความสาเร็จจากภูมิปัญญาสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ “การสอนคิด
วิเคราะห์ด้วยกระบวนการ และกิจกรรม พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว” ดังกล่าว ส่งผลให้ ผู้เรียนระดับปฐมวัย ถึง
ระดับประถมศึกษาปี่ที่ 3 มีพัฒนาการด้านร่างกายที่ดี ส่งผลดีต่อพัฒนาการด้านอารมณื สังคม และ ด้านสติปัญญา
อย่างเด่นชัด

เหรี ยญทองแดง 29 เรื่ อง

”
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BBL ที่ผ่านการศึกษาวิจัยร่วมกันอย่างเป็นระบบ

นอกจากพัฒนาการด้านร่างกายแล้ว ยังพบว่า ผู้เรียนระดับประถมวัย ถึง ระดับประถมศึกษาปี่ที่ 3
ผลสัมฤทธิ์ด้านการคิดวิเคราะห์สูงขึ้นอย่างชัดเจน
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เกียรติภูมิแห่งความสาเร็จชองการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดังกล่าว
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจาปี 2554
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| สรุ ปสาระ
เหรี ยญทองแดง 29 เรื่ อง
2554
OSOI

ผูเ้ สนอนวัตกรรม : นายประชุม นิ่มหนู ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโป่งแยงนอก
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A 75

การจัดการเรียนรู้
หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น

เหรี ยญทองแดง 29 เรื่ อง

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์อัน
โดดเด่นคือ หัตถกรรมการทาเครื่องเงิน (คัวเงิน คัวเนียม) ซึง่ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมของชุมชน แต่สภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นดังกล่าวขาดการส่งเสริมให้มีการสืบทอดไปสู่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็น
ลูกหลานของคนในชุมชนกาลังจะกลายเป็นสาเหตุสาคัญทาให้ขาดการสานต่อภูมิปัญญาซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาที่
สืบทอดต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน
ด้วยความตระหนักถึงความสาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบสานมาอย่างยาวนาน ผู้บริหาร และ คณะครู
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณได้จัดทาและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา “การจัดการเรียนรู้หลักสูตรภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเครื่องเงิน” ขึ้น เพื่อธารงรักษาภูมิปัญญาดังกล่าวให้ดารงอยู่คู่ชุมชนต่อไป

| สรุ ปสาระ

“

ความสาเร็จจากภูมิปัญญาสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ “การจัดการ
เรียนรู้ หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น” ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องเงิน เป็นไปอย่างมี
รูปแบบหรือมีขั้นตอน ช่วยแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้หรือการถ่ายทอดความรู้ของครูภูมิปัญญาชาวบ้านให้
เป็นไปอย่างมีระบบมากยิ่งจึ้น นอกจากนี้ยังทาให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมในการดาเนินการจัดทาหลักสูตร
การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นระหว่างครูภูมิปัญญาและครูในระบบให้เกิดความรู้ความเข้าใจในภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเครื่องเงินมากยิ่งขึ้น จนสามารถแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องเงิน ให้แก่
ผู้เรียนจนประสบความสาเร็จอย่างน่าชื่นชม

2554

”

OSOI

เกียรติภูมิแห่งความสาเร็จชองการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดังกล่าว
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจาปี 2554
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| สรุ ปสาระ
เหรี ยญทองแดง 29 เรื่ อง
2554
OSOI

ผูเ้ สนอนวัตกรรม : นายวิวศิ น์ รัตตนิทัศน์ ผู้อานวยการสถานศึกษา
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A 79
เครื่องสไลซ์ ( SLICER)

เหรี ยญทองแดง 29 เรื่ อง

ด้วยความตระหนักถึงความสาคัญของเทคโนโลยีใหม่ในสมัยปัจจุบันที่จะช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วใน
การประกอบอาชีพ โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมอาหารขนาดครอบครัว หรือขนาดเล็ก ซึง่ กาลังประสบปัญหาใน
การเตรียมวัตถุดิบสาหรับใช้ในกระบวนการผลิตอาหารชนิดต่างๆ ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและเกิดความสูญเสียท
น้อยที่สุด หรือ ป้องกันมิให้เกิดความสูญเสียเลยก็จะยิ่งเป็นการดีต่อการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ เช่น
กระบวนการตัดเฉือนผักและผลไม้ให้มีลักษณะตามที่ต้องการ ให้เป็น แผ่นบางๆได้อย่างรวดเร็วและมีความบาง
สม่าเสมอ ที่แรงงานคนไม่สามารถปฏิบัติได้
ด้วยความตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว ผู้ บริหารและอาจารย์ จาก วิทยาลัยเทคนิคสิชล ตาบลทุ่งปรัง

| สรุ ปสาระ

“

”

2554

อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกันออกแบบและพัฒนา“ เครื่องสไลซ์ Slicer“ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี
การศึกษา 2543 เป็นต้นมา จนเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีประสิทธิภาพในการตัด เฉือนเป็นแผ่นบาง ๆ
เช่น ผัก ผลไม้ สมุนไพร ด้วยระยะเวลาอันรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความสม่าเสมอ สะอาดถูกสุขอนามัยปลอดภัย
ต่อการบริโภคมากยิ่งขึ้น

ความสาเร็จจากภูมิปัญญาสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ “เครื่องสไลซ์ (
SLICER )” จนประสบความสาเร็จ เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา และ การประกอบอาชีพของประชาชน
โดยทั่วไปอย่างดียิ่ง ดังกล่าว นับเป็นแบบอย่างที่ดีของสถาบันการศึกษาที่นอกจากจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนแล้ว
ยังสร้างสรรค์ผลงานเพื่อพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไปพร้อมๆกัน

OSOI

เกียรติภูมิแห่งความสาเร็จชองการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดังกล่าว
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจาปี 2554
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| สรุ ปสาระ
เหรี ยญทองแดง 29 เรื่ อง
2554
OSOI

ผู้เสนอนวัตกรรม : นายสมบูรณ์ ชดช้อย ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสิชล
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A 83
กระบวนการเรียนรู้ มุ่งสู่สุขภาพดี กายและใจ
ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ด้วยการใช้ชีววิถี

เหรี ยญทองแดง 29 เรื่ อง
2554

เนื่องจากโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนบ้านนาวงศ์ ตาบลเจดีย์ชัย อาเภอปัว จังหวัดน่าน
ประสบปัญหานักเรียนมีอาการท้องร่วงหลังจากรับประทานอาหารกลางวัน ผู้บริหารและ คณะครูได้วิเคราะห์
ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเห็นว่าน่าจะมีสาเหตุมาจากสารพิษตกค้างในผัก ผลไม้ หรือกระบวนการปรุงอาหารที่ไม่สะอาด
หรือภาชนะที่ใช้ไม่สะอาดพอ และถึงแม้ว่าจะเข้มงวดในการทาความสะอาดภาชนะและกระบวนการปรุงอาหาร
แล้วก็ตามทีปัญหาก็ยังคงมีอยู่
การเผชิญกับปัญหาดังกล่าว ผู้บริหาร และ คณะครู ได้ร่วมกันแสวงหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาอย่าง
เร่งด่วนและอย่างยั่งยืน โดยนาแนวคิดเรื่อง “ชีววิถ”ี เข้ามาสู่หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
การปฏิบัติจริงจึงทาให้เกิดนวัตกรรมนี้ขึ้นมา
ชีววิถี เป็นแนวคิดที่เน้นในเรื่องสุขภาพแบบองค์รวม(Holistic) เป็นการผนวกรวมกันระหว่าง "ชีว" ซึง่
หมายถึง "การดารงชีวิตโดยใช้สิ่งมีชีวิตเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รวมเข้ากับ "วิถ"ี ซึง่ หมายถึง "แนวทาง" มาปรับใช้ใน
วิถีชีวิตของผู้เรียนโดยใช้สิ่งมีชีวิตเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อสุขภาพกายและใจที่ดี” ทั้งนีเ้ พราะปัจจุบัน
สภาพแวดล้อมของชุมชนมีคุณภาพที่เสื่อมโทรมลง เนื่องมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีในการ
ดารงชีวิต ส่งผลเสียทั้งต่อร่างกายและจิตใจของผู้เรียนและประชาชนในชุมชน สถานศึกษา โดยให้ครูผู้สอนนาไป
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีที่ตกค้างหรือปนเปื้อนมากับการอุปโภค
บริโภคของคนเราในชีวิตประจาวันด้วยการดาเนินชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง ลดการใช้สารเคมีเพื่อ สร้างภูมิคุ้มกัน ผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆที่เป็นวิถีธรรมชาติที่ปลอดภัย อาทิ การทาปุ๋ยหมักชีวภาพ น้าหมักชีวภาพ ธนาคารขยะ
ในโรงเรียน จัดตั้งชุมนุมนักประดิษฐ์พิชิตความจน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น จนประสบความสาเร็จ

| สรุ ปสาระ

“

ความสาเร็จจากภูมิปัญญาสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ “กระบวนการ
เรียนรู้ มุ่งสู่สุขภาพดี กาย และ ใจ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ด้วยการใช้ชีววิถี” ลด และ เลิกการใช้สารเคมีที่มี
สารพิษตกค้าง มาใช้วิธีธรรมชาติ โดยเริ่มต้นที่สถานศึกษา ครู ผู้เรียน ขยายไปสู่ชุมชนจนประสบความสาเร็จอย่าง
ยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน

OSOI

”
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2554

เหรี ยญทองแดง 29 เรื่ อง

| สรุ ปสาระ

เกียรติภูมิแห่งความสาเร็จชองการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดังกล่าว
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจาปี 2554

OSOI

ผู้เสนอนวัตกรรม : นายเรืองศักดิ์ เหมพิสุทธิ์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาวงศ์
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A 87
จากละครสู่ภาพยนตร์สร้างสรรค์คุณธรรม นาวิชา ( การ)
พัฒนาผลสัมฤทธิก์ ารเรียนรู้

”

เหรี ยญทองแดง 29 เรื่ อง
2554

โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ ตาบลปางมะผ้า อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นโรงเรียนขนาดเล็กอยู่
ในถิ่นกันดาร นักเรียนเป็นชนกลุ่มน้อยซึ่งมีภาษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและค่านิยมที่เป็น
ลักษณะเฉพาะ มีวิถีการดาเนินชีวิตที่แตกต่างจากชาวไทยส่วนใหญ่ของประเทศค่อนข้างมาก การเลี้ยงดูบุตร
หลานจะเป็นการเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย ทาให้เด็กมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ส่งผลต่อการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ซึ่งมีหน้าที่หลักในการปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม
จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้บริหาร คณะครู ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
พร้อมความรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การแสดงละครเพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสได้แสดงศักยภาพของตนออกมา
ตามบทบาทที่กาหนด ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์โดย
การให้ผู้เรียนแสดงละครซึ่งเป็นเรื่องราวที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามเนื้อหาสาระที่กาหนด ช่วยให้ผู้เรียนเห็น
ภาพของเรื่องราวที่ต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทาให้เรื่องราวนั้นมีชีวิตขึ้นมา ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ชัดเจน
และจดจาได้นาน โดยมีองค์ประกอบสาคัญคือ มีบทละคร มีการแสดงตามบทที่กาหนด มีการอภิปรายเกี่ยวกับ
เรื่องราวหรือเนื้อหาการแสดงและผู้แสดง และมีการสรุปการเรียนรู้ของผู้เรียน

| สรุ ปสาระ

“

ความสาเร็จจากภูมิปัญญาสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ “จากละครสู่
ภาพยนตร์สร้างสรรค์คุณธรรม นาวิชา ( การ) พัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้” ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะโดด
เด่นด้านความประพฤติตามคุณธรรม 8 ประการ โดยเฉพาะคุณธรรมด้านความรับผิดชอบต่อภาระงานที่ได้รับ
มอบหมาย ผู้เรียนมีพฤติกรรมเชื่อมโยงไปสู่พฤติกรรมการเรียนรู้ในสาระอื่นๆ ได้ดียิ่งขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในแต่ละกลุ่มสาระสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รองลงมาคือ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทยอยู่ในระดับดีมาก สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้
ตรงตามต้องการ และมีนิสัยรักการอ่าน

OSOI

เกียรติภูมิแห่งความสาเร็จชองการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดังกล่าว
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจาปี 2554
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ผู้เสนอนวัตกรรม : ว่าที่ร้อยตรีคัมภีร์ ทองจันทร์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ
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A 94
การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบค้นวิทยาศาสตร์ที่ใช้ร่วมกับสื่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ เรื่อง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ในท้องถิ่น

การจัดการเรียนรู้แบบสืบค้นทางวิทยาศาสตร์เป็นวิธีการที่เหมาะสมทีจ่ ะนามาใช้ใน
กิจกรรมการเรียนรู้ เพือ่ ให้ผู้เรียนได้สัมผัสของจริงตื่นเต้นกับการทดลอง เป็นการให้ผู้เรียน
ได้ทดลองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ฝึกฝนให้ได้เรียนรู้ทักษะการสังเกต จดบันทึก
วิเคราะห์การฝึกความคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ รู้จักการวางแผนทางานร่วมกันอย่างเป็น
ระบบ พัฒนาการเรียนให้บรรลุเป้าหมาย เรียนรู้วิธีการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง
จนประสบความสาเร็จในที่สุด ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ ทีผ่ ู้บริหาร และ คณะครู โรงเรียนบ้านหนองแห้ง ตาบลเมืองปอน อาเภอขุนยวม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน นามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โรงเรียนบ้านหนองแห้ง จน
ประสบความสาเร็จ เป็นอย่างดี

2554
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จังหวัดแม่ฮ่องสอน วิชาวิทยศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

”

เกียรติภูมิแห่งความสาเร็จชองการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดังกล่าว ได้รับ
รางวัล เหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจาปี 2554
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ความสาเร็จจากภูมิปัญญาสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ “การสร้าง
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบค้นวิทยาศาสตร์ที่ใช้ร่วมกับสื่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง” การ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ในท้องถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน วิชาวิทยศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ส่งผลให้นักเรียนเห็นประโยชน์ของการเรียนวิทยาศาสตร์ทสี่ ามารถนาความรู้ประยุกต์ใช้ มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้เพื่อแก้ปัญหา พัฒนาในสิ่งที่ใกล้ตัวนักเรียน นอกจากนี้ปรากฏว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้านการคิดวิเคราะห์สูงขึ้นหลังจากได้เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์ รู้จัก เข้าใจถึง
วิธีการ กระบวนการในการใช้สื่อเทคโนโลยีเรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ที่นาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในวิถี
ชีวิตประจาวัน
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ผู้เสนอนวัตกรรม : นายปัญญา รักสกุล ผู้อานวยการ โรงเรียนบ้านหนองแห้ง สังกัด สานักงานเขตพืน้ ที่
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ประถมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขต 1

B 01
ชุดฝึกทักษะการวัด และ
อ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์

พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการวัดและอ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์สูงขึ้นร้อยละ ๘๑.๙ เทียบ
กับก่อนใช้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ร้อยละ ๓๒.๘

เหรี ยญทองแดง 29 เรื่ อง
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จากประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนรายวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น
แผนกวิชาช่างกลโรงงานของ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้แรกเข้าศึกษา ผู้เรียน
วัดและอ่านค่าเวอร์เวียร์คาลิปเปอร์จากเครื่องมือวัดเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ของจริงได้ช้า อ่านค่า
ผิดพลาดจากค่าจริงบ่อยครั้ง และเมื่อเวาลาผ่านไปหลายสัปดาห์ก็ไม่สามารถอ่านค่าการวัดได้ถูกต้อง
เนื่องจากขีดสเกลของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์มีความละเอียดต้องอ่านขีดสเกลหลักก่อน แล้วอ่านขีด
สเกลเลื่อนและพิจารณาส่วนที่ขีดสเกลหลักและเลื่อนที่ตรงกัน แต่เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ของจริงผู้เรียน
ต้องพิจารณาสังเกตและอ่านค่าโดยไม่มีขีดสีแดงกากับทาให้ผู้เรียนอ่านค่าได้ช้าและครูผู้สอนต้องใช้
เวลาในการจัดการเรียนการสอนนานมากกว่าที่วางแผนไว้ ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้บริหารและ
คณะอาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร อาเภอ เมือง จังหวัด ชุมพร จึงได้จัดทาและพัฒนาชุดฝึก
ทักษะการวัดและอ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ขึ้นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ทาให้สามารถแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวได้เป็นผลสาเร็จ
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ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจาปี 2554

OSOI

ความสาเร็จจากภูมิปัญญาสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ “ชุดฝึกทักษะ
การวัด และ อ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์” พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการวัดและอ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
สูงขึ้นร้อยละ ๘๑๙. เทียบกับก่อนใช้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ร้อยละ ๓๒.๘ และเมื่อผ่านไป ๓ สัปดาห์ทาการทดสอบอีก
ครั้งผู้เรียนที่จัดการเรียนรู้โดยชุดฝึกการวัดและอ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ มีความคงทนทางการเรียนโดยมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ ๘๐ โดยประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการวัดและอ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
สาหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา )E1/E2 ) มีค่าเฉลี่ย ๘๐.๖๙/๘๑๘๘. ผลการพัฒนาสามารถนาไปใช้พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเป็นที่น่าพอใจยิ่ง
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รูปที่ ๑ เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และลักษณะการนาไปใช้วัดชิ้นงาน
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ระบบอังกฤษความ
ละเอียด ๐๐๐๐๑. นิ้ว

ระบบเมตริก
ความละเอียด ๐๐๐๒.
มม.
รูปที่ ๒ เวอร์คาลิปเปอร์ที่ใช้ในโรงฝึกงานความละเอียด ๐๐๐๐๑. นิ้วและ ๐.มม ๐๐๒.

ผู้เสนอนวัตกรรม : นายวิริยา นามสกุล พูลสวัสดิ์ รักษาการผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมพร

B 06
เครื่องปั่นเอนกประสงค์ 5 พลัง

”
ความสาเร็จจากภูมิปัญญาสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา การศึกษา ด้านสื่อและเทคโนโลยี“เครื่องปั่น
เอนกประสงค์ 5 พลัง” ซึง่ เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นจากการเรียนรู้การจัดทาโครงงาน บูรณาการงานเกษตร
ร่วมกัน โดยการผสม คลุกเคล้าปุ๋ยอินทรีย์และเศษวัสดุต่าง ๆ ซึง่ สามารถทาได้รวดเร็ว และจากการพัฒนาเครื่อง
ปั่นปุ๋ยเอนกประสงค์ สามารถพัฒนาต่อยอดเครือ่ งปั่นปุ๋ยเอนกประสงค์ ให้เป็นเครื่องผลิตพลังงาน อาทิ เป็น
แหล่งกาเนิดกระแสไฟฟ้า พลังงานลมเพื่อนาไปใช้ประโยชน์อื่นๆได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้เป็นอย่างดี
ผลงานดังกล่าวนอกจากใช้พัฒนาการศึกษาแล้ว ยังได้รับรางวัล จากหน่วยงานต่าง ๆ จานวนมาก
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จากการทีโ่ รงเรียนจรูญลองรัตนาคาร ได้นาหลักการการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียน
การสอนนในโรงเรียนโดยการนาโดยการนาเศษวัสดุในท้องถิ่น ได้แก่ เศษอาหาร ซากปลาจากตลาด
สดห้วยอ้อ ปุ๋ยคอก ใบไม้แห้ง แกลบ ราละเอียด ร่วมกับจุลินทรีย์อีเอ็ม กากน้าตาล มาทาปุ๋ย
หมักชีวภาพ เพื่อเป็นการลดมลภาวะเป็นพิษจากสิ่งแวดล้อม และช่วยลดภาวะโลกร้อน การทาปุ๋ย
หมักชีวภาพ เนื่องจากการทาปุ๋ยหมัก ต้องมีการคลุก ผสม พลิกและเกลี่ยอย่างสม่าเสมอ ทาให้เกิด
ปัญหาว่ามือสกปรกและความร้อนจากปุ๋ยทาให้การพลิกเกลี่ยลาบาก ผู้ที่ทาหน้าที่เกลี่ย ไม่มีความสุข
ในการทา จึงเสนอต่อที่ปรึกษาชุมนุมว่าสามารถใช้เท้าเกลี่ย หรือใช้จักรยานปั่นแทนได้หรือไม่ ด้วย
เหตุผลนี้จึงทาให้ผู้บริหารและคณะครูคิดและพัฒนาเครื่องปั่นเอนกประสงค์โดยใช้จักรยานเป็นตัวปั่น
ขึ้นมาเพื่อนามาพัฒนากิจกรรมในชุมนุมเกษตรและเป็นสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาได้เป็นผลสาเร็จ
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ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจาปี 2554
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| สรุ ปสาระ
เหรี ยญทองแดง 29 เรื่ อง
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ผู้เสนอนวัตกรรม : นายชาตรี สุมนะ ครูวิทยฐานะ ครูชานาญการ
ตาบลห้วยอ้อ

OSOI

อาเภอลอง จังหวัด แพร่
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โรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร

B 36
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชางานเชื่อมโลหะ 1 ( 2103 – 2104 )

”

เหรี ยญทองแดง 29 เรื่ อง

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น อาจารย์ประทีป ระงับทุกข์ ผู้วิจัยจึงได้สร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชางานเชื่อมโลหะ 1 รหัสวิชา 2103-2104 เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อลดปัญหาการเรียนการสอนของแผนกวิชาช่างเชื่อม
โลหะ และ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนการสอนในยุคปฏิรูป
การศึกษาโดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นสาคัญ ซึ่งผลการดาเนินงานประสบความสาเร็จ สามารถพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ของผู้เรียนได้เต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้น

2554

จากประสบการณ์ในการศึกษาสภาพการจัดการเรียนสอนแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ โดยอาจารย์ ประทีป
ระงับทุกข์ ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ แผนกวิชาเทคนิคโลหะ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก วิจัยพบว่า ตามความคิดเห็น
ของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในลาดับสุดท้ายได้แก่ ความ
เพียงพอความหลากหลายของสื่อการเรียนการสอน ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ครูผู้สอนขาดความรู้ในเรื่องของ
การจัดทาสื่อการเรียนการสอน ขาดงบประมาณในการส่งครูผู้สอนเข้าอบรม และครูสอนมีหน้าที่รับผิดชอบงานอื่น
นอกเหนือจากการสอนมากเกินไปจึงทาให้ไม่มีเวลาในการจัดทาสื่อการสอน ซึ่งส่งผลให้สื่อการเรียนการสอนมีน้อย
และไม่หลากหลาย (ประทีป 2549,บทคัดย่อ)

| สรุ ปสาระ

“

ความสาเร็จจากภูมิปัญญาสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ “คอมพิวเตอร์
ช่วยสอนวิชางานเชื่อมโลหะ 1 ( 2103 – 2104 )” ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ และ ความพึงพอใจในการ
ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงขึ้น
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเมื่อเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชางาน
เชื่อมโลหะ1 รหัสวิชา 2103-2104 ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกหน่วยการเรียน
2. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชางานเชื่อมโลหะ 1 รหัสวิชา 2103-2104 เมื่อทดลองใช้กับ
กลุ่มประชากรปรากฏว่ามีประสิทธิภาพ 80.20/80.10

เกียรติภูมิแห่งความสาเร็จชองการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดังกล่าว ได้รับรางวัล เหรียญ
ทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจาปี 2554

OSOI

3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชางานเชื่อมโลหะ 1 รหัสวิชา 2103-2104 ของครูผู้สอน
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ของผู้เรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทีส่ ุด
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เหรี ยญทองแดง 29 เรื่ อง
2554

ผู้เสนอนวัตกรรม : นายศิริ จันบารุง ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก วิทยาลัยเทคนิค

OSOI

นครนายก ตาบล ท่าช้าง อาเภอ เมือง จังหวัด นครนายก
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B 44
เทคนิคการเพาะเห็ดแครง

เหรี ยญทองแดง 29 เรื่ อง
2554

จากประสบการณ์การเป็นผู้สอนการผลิตเห็ดมาเป็นเวลา 20 ปี และทาหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายการ
เพาะเห็ดเศรษฐกิจ ของ อาจารย์กาญจณี เตชะวรรักษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ พบว่า หลักสูตร
การผลิตเห็ดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพยังขาดสื่อที่จะส่งเสริมให้นักศึกษารักการอ่าน และช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ
หัวข้อบางหัวข้อที่การอธิบายโดยปากเปล่าไม่สามารถอธิบายให้เห็นภาพชัดเจนได้
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวอาจารย์กาญจณี เตชะวรรักษ์ ได้ดาเนินการ วิจัยเพื่อสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม
เรื่องเทคนิคการเพาะเห็ดแครง โดยนาผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาเทคนิคและสูตรอาหารในการเพาะเห็ดแครง
และผลจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดแครงให้นักศึกษาและเกษตรกรมาใช้ประกอบในการจัดทาหนังสือ
อ่านเพิ่มเติมดังกล่าวซึง่ ในการดาเนินการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าตามความสามารถ
และศักยภาพอย่างไม่จากัด และสามารถนาไปเผยแพร่สู่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เผยแพร่สู่เกษตรกรและผู้สนใจในระดับชุมชน ระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อ
เป็นประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลไปพร้อมๆกัน
เพื่อให้กระบวนการการจัดทาหนังสืออ่านเพิ่มเติมมีมาตรฐานทางด้านวิชาการ อาจารย์กาญจณี เตชะวร
รักษ์ ได้นาไปทดลองใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการเรียนรู้ และ
สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาและของครูผู้สอนรายวิชา 2501-2105 การผลิตเห็ด ในสังกัดวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม ผลการวิจัยประสบความสาเร็จอย่างสูงโดยในภาพรวมนักศึกษามีความ
พึงพอใจต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม รายวิชา 2501-2105 การผลิตเห็ด เรื่อง เทคนิคการเพาะเห็ดแครง อยู่ในระดับ
มากที่สุด

| สรุ ปสาระ

“

”

เกียรติภูมิแห่งความสาเร็จชองการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดังกล่าว ได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจาปี 2554

OSOI

ความสาเร็จจากภูมิปัญญาสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ “เทคนิคการ
เพาะเห็ดแครง” ดังกล่าวสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมไปใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละท้องถิ่น อาจารย์
กาญจณี เตชะวรรักษ์ ให้ข้อเสนอแนะว่าครูควรเลือกเนื้อหาให้สอดคล้องกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชาเกษตรกรรม ที่สถานศึกษาต้องจัดทาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเพิ่ม
จากหลักสูตรแกนกลาง ซึ่งจะทาให้นักศึกษาเข้าใจบทเรียนได้ดี และควรสร้างหนังสือที่มีภาพประกอบ เพราะจะ
ทาให้นักศึกษาสนใจและเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น
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| สรุ ปสาระ
เหรี ยญทองแดง 29 เรื่ อง

หรื อเหด ี ุ แ (Common Split Gill) ี ื่อ ทยา าส ร า Schizophyllum
commune Fr. า เห ือเรี ย เหด ด ี า เหดแ เหด า อด แ ะเหดแ
า เรี ย เหดยาง
เหดแ รงเป เหด าดเ ีเ าร ระ าย ุท ่ ทุ า ประเท ทย
เป ดอ เดี่ย
ระ ด ระ าย หรื อเป ุ อ เป
า อ ที่ ุ งหรื อ า
ที่ ายแ เ
ะ ง ยาง ารา ย า ป ส แ ะ ส เป
เ รอ ท ่
ดยเ าะ ด
ะ เหด ด ี า าย เป เหดที่ ย ร ประทา
เ า
า เห ือ แ ะ า อีสา
อ
รา า าห ายดอ สด
ร ะ 80–150 าท รา าเหดแหง
ร ะ 400 –500 าท
เป เหดที่
า
องประเท ย ร
เหดแ รง อ า ะ ร
เป อาหาร
ประเท ญี่ปุ เป ยา เ ื่อง า สารประ อ
polysaccharide ื่อ า Schizophyllan
(1, 3 –glucan) ่ ง ี ุ ส
าร อ า เ ือ รส แ ะย ยงเ
ะเรง ด Sarcoma 180
แ ะ Sarcoma 37 ดยทด อง white mice ย ยง ด 70–100 เปอรเ
ง าด า า ะเป เหด
ที่ ี ย า ดี อ า อ ป
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ผู้เสนอนวัตกรรม : นางกาญจณี เตชะวรรักษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
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ารเ าะเหดแ รง

1

D 05
การพัฒนาสถานศึกษา
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เหรี ยญทองแดง 29 เรื่ อง
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การพัฒนาสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดยางทอง สังกัดสานักเขต
พื้นที่การประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ดาเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑-๒๕๕๓ เป็นการน้อมนา
แนวปรัชญาเของศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้ในพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบ โดยเริ่มต้นที่การกาหนด
นโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนงานโครงการ โดยมอบหมายให้มผี ู้รับผิดของอย่างชัดแจน ทั้งการพัฒนา
จัดการความรู้ ความเข้าใจของบุคลกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอกสถานศึกษา ในการนาความรู้
เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ จากนั้นโรเรียนดาเนินการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับการ
จัดระบบการบริหารสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมฝึกทักษะพื้นฐานแบบศูนย์การ
เรียนรู้ ๑๖ ศูนย์ และการบูรณาการในกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมวัตรประจาวันของนักเรียนอย่างเป็นระบบ
การดาเนินการในทุกขั้นตอนเน้นและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทา ร่วม
ปรับปรุง และร่วมภาคภูมิใจ ใช้ระบบการนิเทศ ควบคุม กากับ ติดตามการดาเนินงาน ทุกเดือน ทั้งงานการ
บริหารจัดการ และงานจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม วัดผลประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เกิด
กับนักเรียนที่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ จนประสบความสาเร็จในระดับที่น่าพึงพอใจ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฎิบัติ

| สรุ ปสาระ

“

”

เกียรติภูมิแห่งความสาเร็จชองการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดังกล่าว ได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจาปี 2554

OSOI

ความสาเร็จจากภูมิปัญญาสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา ด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษา
“การพัฒนาสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ส่งผลอย่างสูงกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ ด้าน
ผู้เรียน ได้เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างลึกซึ้ง ฝึกการปฏิบัติจริงในการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปปรับประยุกต์บูรณาการใช้ในชีวิต ฯ ด้านครู ตระหนักถึงความสาคัญของการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในชีวิตประจาวัน ในการจัดการเรียนการสอน ฯ ด้านผู้บริหารสถานศึกษา มีการบริหารจัดการสถานศึกษา
ในรูปแบบใหม่ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชุมชนในการ
น้อมนามาปรับใช้ได้จริงฯ ด้านชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เข้ามามีส่วนร่วมมีบทบาทในการพัฒนา
สถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างอาชีพหารายได้ตามแบบอย่างของโรงเรียน
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| สรุ ปสาระ
เหรี ยญทองแดง 29 เรื่ อง
2554
OSOI

ผู้เสนอนวัตกรรม : นายพนธกร จรเสมอ ผู้อานวยการโรงเรียนวัดยางทอง

33

D 21
การใช้รูปแบบ M-SPA
ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

”

เหรี ยญทองแดง 29 เรื่ อง

จากการที่ โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี อาเภอวังหิน จังหวัดศรีษะเกษ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ศรีษะเกษ เขต 1 ได้ดาเนินการตามนวัตกรรมการใช้รูปแบบ M-SPA บูรณาการในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ทาให้โรงเรียนมีการพัฒนามาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการระดมทรัพยากร (Mobilization) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้รับการสนับสนุนทั้งในด้าน
งบประมาณ แรงงาน ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น จากชุมชนเป็นอย่างส่งผลห้การบริหารจัดการโรงเรียน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถระดมทรัพยากรในชุมชน และในท้องถิ่น มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัด
การศึกษา รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการสถานศึกษา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
จนสามารถแก้ไขปัญหาด้วยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลด้าน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เป็นที่พึงพอใจของสถานศึกษาและชุมชน

2554
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โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี

ความสาเร็จจากภูมิปัญญาสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา ด้านการบริหารและจัดการสถานศึกษา “การ
ใช้รูปแบบ M-SPA ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี” ประสบ
ความสาเร็จในหลากหลายมิติ อาทิ ด้านนักเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเป้าหมายของโรงเรียน
กาหนดไว้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และผลการสอบ NT, ONET , LAS, สูงกว่าระดับภาพรวมของเขตพื้นที่
การศึกษาฯ ด้านครู ครูได้เปลี่ยนบทบาทจากการกิจกรรมการเรียนการสอนที่เคยเป็นผู้บอกความรู้กับนักเรียน
เปลี่ยนเป็นผู้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ฯ ผู้บริหาร มีภาวะผู้นา
เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง บริหารจัดการบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน ฯ โรงเรียน มีบรรยากาศส่งเสริม
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย คณะกรรมการ
สถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน มีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทของตนเองมากยิ่งขึ้น ฯ

OSOI

เกียรติภูมิแห่งความสาเร็จชองการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดังกล่าว ได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจาปี 2554
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| สรุ ปสาระ
เหรี ยญทองแดง 29 เรื่ อง
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ผู้นาเสนอนวัตกรรม : ายสุ ร า ทอ รี อา ย าร รงเรี ย า ห ห อง ารี

35

D 22
รูปแบบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของนักเรียนโรงเรียนห้วยยางศึกษา

เหรี ยญทองแดง 29 เรื่ อง
2554

ผลที่เกิดจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้
ประเมินได้มาตรวจเยี่ยมสถานศึกษาโรงเรียนห้วยยางศึกษา ตาบลห้วยยาง อาเภอแกลง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่
20 – 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 คณะผู้ประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษาด้านผู้เรียนข้อ 3 ว่า
ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบในทุกที่ ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และการปฏิบัติตามระเบียบของ
โรงเรียนอย่างเคร่งครัด เช่น การทิ้งขยะ การขับมอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อค การแต่งกาย การไว้ทรงผม การ
รักษาหนังสือในห้องสมุด (ไม่ขโมย ไม่ฉีกทาลาย) และการช่วยกันรักษาทรัพย์สินส่วนรวมของโรงเรียน โดยสร้าง
จิตสานึกด้วยตนเอง ไม่ต้องรอคาสั่ง หรือคาตักเตือนจากครู ( สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ( องค์การมหาชน ), 2549, หน้า 28 )
จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ฯ ดังกล่าวได้นาไปสู่การพัฒนาต่อยอดอย่างเป็น
ระบบ โดย ผู้บริหาร และ คณะครู ด้วยหัวข้อคุณธรรม และ กิจกรรม ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ อาทิ คุณธรรมด้านความ
มีวินัย > กิจกรรมคาราโอเกะ คุณธรรมด้านความสุภาพ > กิจกรรมงามอย่างไทย คุณธรรมด้านความสุภาพ >
กิจกรรมสวดมนต์หมู่ + ทานองสรภัญญะ คุณธรรมด้านความสุภาพ > กิจกรรมธรรมทัศนาจรคุณธรรมด้าน
ความสุภาพ > เข้าค่ายคุณธรรม >ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ >กิจกรรมทาบุญตักบาตรคุณธรรมด้าน
ความขยัน > กิจกรรมรักการอ่าน คุณธรรมด้านความประหยัด >กิจกรรมธนาคารโรงเรียน คุณธรรมด้านความ
ซื่อสัตย์ > กิจกรรมตรงต่อเวลาคุณธรรมด้านความสะอาด>กิจกรรมธนาคารขยะ คุณธรรมด้านความสามัคคี >
กิจกรรมเทา – แดงเกมส์ คุณธรรมด้านความมีน้าใจ >กิจกรรมกล่องเมตตา มอบรางวัลยกย่องชมเชย > เข็ม
เชิดชูเกียรติ จนประสบความสาเร็จ

| สรุ ปสาระ
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เกียรติภูมิแห่งความสาเร็จชองการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดังกล่าว ได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจาปี 2554

OSOI

ความสาเร็จจากภูมิปัญญาสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา ด้านการบริหารและจัดการสถานศึกษา ( การ
พัฒนาระบบกิจกรรมผู้เรียน ) “รูปแบบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนห้วยยางศึกษา”
นับเป็นแบบอย่างของการจัดทาและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่ชัดเจน ทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฎิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สมบูรณ์
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| สรุ ปสาระ
เหรี ยญทองแดง 29 เรื่ อง
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ผู้นาเสนอนวัตกรรม : นายรณภพ ตรึกหากิจ ผู้อานวยการโรงเรียนห้วยยางศึกษา
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D 29
โรงเรียนสตรีพัทลุงมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ก้าวไกลสู่ระดับสากล และ ยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เหรี ยญทองแดง 29 เรื่ อง
2554

โรงเรียนสตรีพัทลุง เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ก่อนการ
จัดทาและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา สภาพปัญหาก่อนการพัฒนา ในส่วนของผู้เรียนไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบอย่างเต็ม ตามความสามารถเต็มตามศักยภาพให้สามารถใช้สื่อนวัตกรรมที่ทันสมัย นาความรู้มาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะและสมรรถนะเป็นพลโลก สามารถแข่งขันได้ใน
ระดับสากล
ในส่วนของครูมีความรู้ความสามารถมีความชานาญเฉพาะทาง แต่รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้นักเรียนยังไม่สามารถพัฒนานักเรียนไปสู่เป้าหมายตามความต้องการได้ การนิเทศติดตามการบริหารจัดการ
ของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ขาดระบบความต่อเนื่อง ไม่ปรากฏหลักฐานการนาผลการนิเทศกากับติดตาม
มาใช้เพื่อการปรับปรุงพัฒนางานของบุคคล กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงาน รวมถึงกลุ่มบริหารงานทั้ง 4
กลุ่ม อย่างเป็นระบบครบวงจรควบคู่ไปกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างวัฒนธรรมการบริหารองค์กรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสากล ผู้บริหารและคณะครูได้พัฒนา
รูปแบบการบริหารเชิงคุณภาพด้วยกระบวนการ PDCA ให้มีกระบวนการดาเนินงานอย่างมีระบบในทุกขั้นตอนใน
ทุกหน่วยงานภายในโรงเรียนสตรีพัทลุง โดยมีมาตรฐานเดียวกัน

| สรุ ปสาระ

“

”

OSOI

ความสาเร็จจากภูมิปัญญาสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา ด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษา
“โรงเรียนสตรีพัทลุงมีคุณภาพได้มาตรฐาน ก้าวไกลสู่ระดับสากล และ ยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”
ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความสาเร็จในการดาเนินงาน 9 ยุทธศาสตร์ อาทิ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การใช้
โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและได้มาตรฐานสากล ฯ ยุทธศาสตร์ที่
2 สร้างความเข้มแข็งกลุ่มงานและกลุ่มสาระเพื่อโรงเรียนดีมีคุณภาพระดับสากล ฯ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา
หลักสูตรสู่สากล เพื่อผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯ เป็นต้นแบบที่ดี
ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ก้าวสู่สากลบนพื้นฐานของความเป็นไปไปพร้อมๆกัน
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ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจาปี 2554
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รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา

เหรี ยญทองแดง 29 เรื่ อง
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 1 โดย สมศ. โรงเรียนเทศบาล ๕ อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
อาเภอเมือง จังหวัด ปัตตานี อปท. เทศบาลเมืองปัตตานี มีสภาพปัญหาจากผลการประเมิน 3 ด้าน ได้แก่
ด้านผู้บริหาร ด้านครู และ ด้านผู้เรียน ผลการประเมินพบว่าด้านผู้บริหาร มี 5 มาตรฐาน อยู่ในระดับพอใช้
จานวน 4 มาตรฐาน ระดับปรับปรุง จานวน 1 มาตรฐาน ด้านครู มี 2 มาตรฐาน อยู่ในระดับพอใช้ทั้ง 2
มาตรฐาน ด้านผู้เรียน ระดับก่อนประถมศึกษามี 7 มาตรฐาน อยู่ในระดับพอใช้ จานวน 4 มาตรฐาน ระดับ
ดี 3 มาตรฐาน ด้านผู้เรียนระดับประถมศึกษาอยู่ในระดับปรับปรุง จานวน 1 มาตรฐาน ระดับพอใช้ จานวน
3 มาตรฐาน ระดับดี จานวน 3 มาตรฐาน
ผู้บริหาร คณะครู มีความเห็นร่วมกันว่าจากผลการประเมิน โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบ
1 โดย สมศ. ปรับปรุง 1 มาตรฐาน ระดับพอใช้ 13 มาตรฐาน ระดับดี 7 มาตรฐาน ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีผลการประเมินในระดับคุณภาพที่เพิ่มมาก
ขึ้น จึงได้จัดทาและพัฒนานวัตกรรมการศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลเพื่อพัฒนาการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยกระบวนการตามวงจรเดมมิ่ง : PDCA ประกอบด้วยการ
วางแผนการดาเนินงาน (Plan) ร่วมดาเนินการตามแผน (Do) ร่วมประเมินผลการดาเนินงาน (Check) และ ขั้น
การปฏิบัติงาน (Action) มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม จนประสบความสาเร็จ

| สรุ ปสาระ
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ความสาเร็จจากภูมิปัญญาสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา ด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษา
“รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลเพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา” โรงเรียนได้
พัฒนาด้านวิชาการของโรงเรียนจนผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับจังหวัด และระดับประเทศในปีการศึกษา 2551
- 2554 ในส่วนสถานศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ปัตตานีประจาปี 2551 , ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้สอน ได้รับคัดเลือกเป็น
ครูดีเด่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจาปีการศึกษา 2551, ผลงานนักเรียนเข้าร่วมแสดงนิทรรศการ
ในโครงการศิลปะเด็กเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ในวันที่ 22 เมษายน, ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศในโครงการประกวดหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมของ
คุรุสภาประจาปี 2553 ,โรงเรียนเทศบาล ๕ อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ผ่านการรับรองการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่สองจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน) เป็นต้น
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การแก้ไขและป้องกันปัญหา ดังกล่าว ดาเนินการโดยจัดทาและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาด้านการ
บริหารและจัดการสถานศึกษา ( การพัฒนาระบบกิจกรรมผู้เรียน ) การบริหารและจัดการสถานศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่น ( Scool Based Management ) ผ่านกิจกรรม 5 โครงการ ได้แก่
โครงการแหล่งเรียนรู้โรงเพาะเห็นนางฟ้า น้าหมักชีวภาพ รวมพลคนดนตรีและวงดุริยางค์ฯ หนึ่งโรงเรียนหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ โครงการประชุมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการสถานศึกษา

เหรี ยญทองแดง 29 เรื่ อง

การการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ร่วมกันระหว่างผู้ยริหาร คณะครู และ คณะกรรมกั ารส
ถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการชมรมศิษยเก่า ผู้ปกครอง ฯ พบปัญหาสาคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ของผู้เรียนที่จะต้องแก้ไขและป้องกันอย่างเร่งด่วน ในเรื่องต่างๆ อาทิการมาโรงเรียนสายเป็ นประจา การขาด
เรียนบ่อย การหนีเรียนในบางชั่วโมง การหนีโรงเรียนไปมั่วสุมในสถานที่ต่างๆ การแสดงกิริยา วาจาหรือการ
กระทาที ไม่สุภาพ
ในส่วนของพฤติกรรมที่ต้องเร่งดาเนินการป้องกัน อาทิ การประพฤติตนในทางชู้สาว การทะเลาะวิวาท
ภายใน ภายนอกโรงเรียน พฤติกรรมการใช้ความร้ ุนแรง เป็นต้น
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การบริหารและจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น ( Scool Based Management )

”
จากภูมิปัญญาสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา การบริหารและจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่น ( Scool Based Management ) ประสบความสาเร็จ สามารถพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายจริง ได้แก่ ผู้เรียนสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกัน บรรยกาศที่เคยตรึเครียดเกิดการผ่อนคลาย
ผู้เรียนแสดงออกด้วยความเหมาะสม คิด ปฏิบัติอย่างมีเหตุผล และมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดี เป็นต้น
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โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบารุง ได้จัดทาและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา “การจัดกิจกรรมครอบครัว
คุณธรรมนาการคิดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะชีวิตในโรงเรียนขนาดเล็ก” ซึง่ เป็นรูปแบบการนาความรู้
ทางด้านจิตวิทยา สังคม ครอบครัว ตามหลัก หลักไตรสิกขา ( ศีล สมาธิ ปัญญา ) คุณธรรมพื้นฐาน ๘
ประการ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปัจจัยในการดาเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ เป็นการ
สนองตามประกาศจุดเน้นและแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ กรณีจุดเน้นการพัฒนาทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหาใน
โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบารุงอันเกิดจากการเป็นโรงเรียนขนาดเล็กอยู่ในชนบท ขาดแคลนครูผู้สอน
งบประมาณไม่เพียงพอ ชุมชนมีฐานะค่อนข้างยากจน นักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ประสบความสาเร็จเป็น
อย่างดีโดย แบ่งนักเรียนทั้งหมดเป็นกลุ่ม จานวน ๖ กลุ่มทุกกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นนักเรียนตั้งแต่ชั้น
อนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ แต่ละกลุ่มเรียกว่าครอบครัว มีดูแล ๑ คน โดยเปรียบเป็นพ่อ หรือแม่
ทั้ง ๖ ครอบครัว ประกอบด้วย ครอบครัวสุขสันต์ ครอบครัวหรรษา ครอบครัวพาชื่น ครอบครัว
รื่นรมย์ ครอบครัวสมฤดี และ ครอบครัวปรีดิ์เปรม โดยทุกครอบครัวจะมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖
ที่เป็นกลุ่มแกนนารับผิดชอบดูแลการทาโครงงานคุณธรรมเป็นผู้คอยประสานงานดาเนินการในการทากิจกรรมต่าง
ๆ โดยทุกครอบครัว จะมีกิจวัตรประจาวันที่ร่วมกิจกรรมกันได้แก่ ทาความสะอาดเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียน พักรับประทานอาหารกลางวัน แปรงฟันก่อนเข้าเรียนภาคบ่ายและกิจกรรมหน้า
เสาธงก่อนกลับบ้าน
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การจัดกิจกรรมครอบครัวคุณธรรมนาการคิด
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะชีวิตในโรงเรียนขนาดเล็ก

นวัตกรรมดังกล่าวเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนของโรงเรียนขนาดเล็กที่ค่อนข้างจะ
ขาดความพร้อมในเรื่องงบประมาณ ปัญหาความยกจนของผู้เรียนที่อยู่ในเขตการให้บริการการศึกษาได้เป็นอย่างดี

ความสาเร็จจากภูมิปัญญาสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาด้านจิตวิทยา “การจัดกิจกรรมครอบครัว
คุณธรรมนาการคิดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะชีวิตในโรงเรียนขนาดเล็ก” ผลสาเร็จเชิงประจักษ์ ที่เกิดขึ้น
จาก การจัดกิจกรรมครอบครัวคุณธรรมนาการคิดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะชีวิตในโรงเรียนขนาดเล็ก
พบว่า
ปีการศึกษา ๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบารุงมีคุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยู่เกณฑ์ระดับดี ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนทุกคน ได้รับเกียรติบัตรรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท สานักพิมพ์แม็ค จากัด เมื่อปี ๒๕๕๒, โรงเรียน
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2554

เหรี ยญทองแดง 29 เรื่ อง

ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนองค์กรภาครัฐระดับจังหวัดราชบุรีที่มีผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และผ่านเกณฑ์การประเมินระดับภาคกลาง ปี ๒๕๕๒” ปีการศึกษา ๒๕๕๒ นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญ
ทอง ระดับภาคกลาง และได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศจากการประกวดโครงงานคุณธรรม,ปีการศึกษา
๒๕๕๓ นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
รางวัลเหรียญเงินระดับภาคกลาง จากการประกวดโครงงานคุณธรรม,ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ผ่านการประกวดเป็น
โรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศโดยธนาคารออมสิน และสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาในเรื่องการจัด
การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น พ.ศ. ๒๕๕๓ ชุมชนหมู่บ้านพุม่วงได้รับ
รางวัลชนะเลิศเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัดราชบุรี

เหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่ง
นวัตกรรม ของคุรุสภา ประจาปี 2554

ผูเ้ สนอนวัตกรรม :นางสมทรง ไชยวัต

OSOI

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบารุง
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G 11
หลักสูตรเฉพาะทาง
เครื่องปั้นดินเผา

เหรี ยญทองแดง 29 เรื่ อง
2554

โรงเรียนวัดกาแพง ตาบลแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ได้รับคัดเลือกให้เป็น
โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านการเรียนการสอนประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งเป็น 1 ใน 7 ของ
โรงเรียนที่ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ดาเนินการพัฒนาและ
จัดการเรียนการสอน โดยในปีการศึกษา 2549 กรุงเทพมหานครได้ส่งเสริมสนับสนุนจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
พ.ศ. 2550 – 2551 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาประ
ความสาเร็จอย่างสูง ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษสามารถสามารถสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผาที่มี
คุณค่า มีความสวยงามได้หลากหลายรูปแบบได้อย่างมีคุณภาพ กรุงเทพมหานครจึงได้อนุมัติ
งบประมาณจานวน 4,290,000 เพื่อจัดสร้างอาคารเรียนเครื่องปั้นดินเผาเป็นอาคาร 2 ชั้น จานวน 1
หลังโดยเปิดใช้อาคารเรียนดังกล่าวใน ปีการศึกษา 2552
ในการจัดการเรียนการสอนประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา ผู้บริหารและคณะครูได้
ดาเนินการจัดทาและพัฒนาเป็นหลักสูตรหลักสูตรเฉพาะทาง เครื่องปั้นดินเผา ที่เป็นมาตรฐาน จน
ประสบความสาเร็จ เป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาต่างๆให้สามารถนาไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

| สรุ ปสาระ

“

ความสาเร็จจากภูมิปัญญาสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาด้านหลักสูตร “หลักสูตรเฉพาะทาง
เครื่องปั้นดินเผา” ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติในหลากลหายมิติ อาทิ ครูผู้สอน ได้รับ
รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี นักเรียน ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) สาขา
ประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา ปีการศึกษา 2550 นักเรียนได้รับรางวัลและเป็นที่ยอมรับทัง้ ในและต่างประเทศ
โดย ได้รับรางวัล เยาวชนดีเด่นด้านสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ สาขาประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาเนื่องใน
โอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2552 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันปั้นข้าวเป็นรูปต่าง ๆจัดโดยภัตตาคารฟูจิ
ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาต่อระดับอาชีวะ สาขาศิลปะได้ 10 คน

OSOI

”
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2554

เหรี ยญทองแดง 29 เรื่ อง

| สรุ ปสาระ

เกียรติภูมิแห่งความสาเร็จชองการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดังกล่าว ได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจาปี 2554

OSOI

ผูเ้ สนอนวัตกรรม : นายสุวิทย์ สุวรรณ์ศิลป์ ผู้อานวยการโรงเรียนวัดกาแพง
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G 14
หลักสูตรรายวิชา “ เก่งดีมีสุขถ้วนหน้าร่มฟ้าป่าซาง”

1.ขั้นวางแผน (Plan) เป็นการวางแผน ออกแบบนวัตกรรมและการดาเนินงานให้เหมาะสม
2.ขั้นดาเนินการ (Do) เป็นการดาเนินงานตามแผนที่ได้กาหนดไว้
3.ขั้นประเมินตรวจสอบ (Check) เป็นการประเมินผลและตรวจสอบการดาเนินงานการใช้นวัตกรรม

เหรี ยญทองแดง 29 เรื่ อง
2554

โรงเรียนป่าซาง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีจานวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น ๑,๐๑๒ คน โดยเป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียน ทั้งด้าน
ความรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ แต่ต้องเผชิญกับปัญหาก็คือในการจัดการเรียนรู้และการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาทิ ปัญหาความรับผิดชอบในการเรียน ปัญหาระเบียบวินัย ปัญหา
ขาดจิตสานึกในการรักษาสมบัติส่วนรวม ปัญหาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ปัญหาการประหยัดอดออม ปัญหา
ขาดทักษะในการทางาน ปัญหาขาดการใฝ่เรียนใฝ่รู้ในการศึกษาเล่าเรียน ปัญหาการทิ้งขยะ และปัญหาเด็กติด
เกมส์ สภาพปัญหาข้างต้น ส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
และการพัฒนาผู้เรียนในด้านอื่นๆ
ผู้บริหาร และ คณะครู ได้ร่วมกันจัดทาและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด้านหลักสูตร หลักสูตรรายวิชา “
เก่งดีมีสุขถ้วนหน้าร่มฟ้าป่าซาง” เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวกระบวนการ PDCA ในการทางานและหลักการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่าย นาสภาพปัญหาด้านพฤติกรรมหรือด้านคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนป่าซางมาเป็นประเด็น
สาคัญในการออกแบบนวัตกรรม โดยดาเนินการตามขั้นดังนี้

| สรุ ปสาระ

“

4.ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) เป็นการนาผลการประเมินมาพิจารณาและวิเคราะห์ ว่า ควรมีการปรับปรุง
หรือไม่ หากควรปรับปรุง ต้องไปปรับปรุงตั้งแต่ขั้นการวางแผนและออกแบบนวัตกรรม หรืออาจปรับปรุงในส่วน
ของรายละเอียดการดาเนินงานของนวัตกรรมต่อไป
การดาเนินงานอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้เป็นผลสาเร็จผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 คุณลักษณะ ทุกรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2533 สูงกว่าเป้าหมายที่
โรงเรียนกาหนดไว้ (โรงเรียนกาหนดเป้าหมายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ ดีขึ้นไป ร้อยละ ๙๐) เป็นต้น

ความสาเร็จจากภูมิปัญญาสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาด้านหลักสูตร ส่งผลให้ทั้งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ความพึงพอใจของผู้สอน ผู้ปกครอง ชุมชน อยู่ในระดับที่น่าชื่นชม นับเป็นนวัตกรรมแห่ง

OSOI
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ความสาเร็จที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติที่สามารถนาไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนา
การศึกษาของชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม

2554

เหรี ยญทองแดง 29 เรื่ อง

| สรุ ปสาระ

เกียรติภูมิแห่งความสาเร็จชองการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดังกล่าว ได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจาปี 2554

OSOI

ผูเ้ สนอนวัตกรรม : นายอรรณพ ปัญญาโกษา ผู้อานวยการโรงเรียน โรงเรียนป่าซาง
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G 15
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิน่ ตาลโตนดเมืองเพชร
เพื่อสืบทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวเพชร

เหรี ยญทองแดง 29 เรื่ อง
2554

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีคาสั่งให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ใน
โรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนที่มีความพร้อมใช้หลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๒ และใช้ในโรงเรียนทั่วประเทศในปี
การศึกษา ๒๕๕๓ โดยให้หน่วยงานในด้านการศึกษามีบทบาทสาคัญในการจัดทากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นเพื่อ
เชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้ องถิ่นสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นเรียนนั้น
เพื่อให้การจัดทากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ผู้บริหารและคณะครู
โรงเรียน เทศบาล ๑ วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) จังหวัดเพชรบุรี จึงได้ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์เอกสารกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น โดยนาไปใช้ประโยชน์ต่อสถานศึกษาและท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีขึ้น
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นตาลโตนดเมืองเพชรเพื่อสืบทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวเพชร เป็นการ
ดาเนินการเพื่อสืบทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวเพชรบุรี ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่โรงเรียนได้มุ่งพัฒนา
และหลอมรวมผสมผสานอย่างกลมกลืน ระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และ
ความต้องการของท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน ตระหนัก รัก หวงแหน ภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าภูมิ
ปัญญาชาวเพชรบุรีเพื่อสืบทอดและอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่จังหวัดเพชรบุรีอย่างยั่งยืนสืบไป

| สรุ ปสาระ

“

”

ในส่วนของชุมชน บุ คลากรในชุมชน ได้เข้ามามีส่ว นร่วม วางแผนกับโรงเรียนในการจัดกิจกรรม ได้
ถ่ายทอด ความรู้ ร่วมคิด ร่วมทา เพื่อบุตรหลานของตนเองโดยตรง เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง มีความพอใจในผลการ
ดาเนินการจัดกิจกรรม ทาให้นักเรียนทุกคนมีความตระหนักความหวงแหนในท้องถิ่น

OSOI

ความสาเร็จจากภูมิปัญญาสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาด้านหลักสูตร “การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
ตาลโตนดเมืองเพชรเพื่อสืบทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวเพชร” ก่อให้เกิดการพัฒนาต่อผู้ที่เกี่ยวข้องใน
หลากหลายมิติ อาทิ ผู้บริหารและครูสามารถพัฒนานวัตกรรมที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพฯ ครูมี
ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกันในแต่ละระดับชั้นอย่างมีกระบวนการ เป็นระบบฯ
ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องตาลโตนด อาชีพ สภาพเศรษฐกิจ วิถีชีวิต วัฒนธรรมสังคม เป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมมีความเอื้ออาทร เป็นสมาชิกที่ดีของท้องถิ่น เกิดความศรัทธา เชื่อมั่นภูมิใจภูมิปัญญาท้องถิ่น
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2554

เหรี ยญทองแดง 29 เรื่ อง

| สรุ ปสาระ

เกียรติภูมิแห่งความสาเร็จชองการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดังกล่าว ได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจาปี 2554
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ผูเ้ สนอนวัตกรรม : นายเรวัฒน์ มุสิกเจียรนันท์ ผู้อานวยการสถานศึกษา
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โครงการอนุรักษ์มรดกบ้านเขาพระ
ณ เมืองโบราณอู่ทอง

”

เหรี ยญทองแดง 29 เรื่ อง
2554

การที่โรงเรียน โรงเรียนวัดเขาพระ ตาบลอู่ทอง อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีความสาคัญต่อความเป็นชาติที่สืบสานมาแต่อดีตกาล
ทาให้ ผู้บริหาร คณะครู ได้จัดทานวัตกรรมการศึกษา ด้าน แหล่งเรียนรู้ “ โครงการอนุรักษ์มรดกบ้านเขาพระ ณ
เมืองโบราณอู่ทอง” ขึ้นในรูปแบบโครงการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 ถึงปีการศึกษา 2553 และในปัจจุบันได้
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องมาตลอด โดยจัดเป็นกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในหลักสูตรสาระท้องถิ่น เรื่อง
มรดกท้องถิ่นบ้านเขาพระ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ถึงความสาคัญ
อันมีคุณค่าอย่างยิ่งในท้องถิ่นของตน
การเรียนรู้ส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ความเป็นมาของแหล่งอารยธรรมโบราณก่อให้เกิดประโยชน์แก่
นักเรียน ประชาชนในท้องถิ่น และบุคคลอื่น ๆ ที่ได้มาศึกษาความรู้ในแหล่งเรียนรู้บริเวณวัดเขาพระศรีสรร
เพชญาราม ซึ่งการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน ก่อให้เกิดความรัก
ความสามัคคี ความเสียสละ การมีจิตสาธารณะ และเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นแผ่นดินถิ่นเกิดของตน

| สรุ ปสาระ

“

เกียรติภูมิแห่งความสาเร็จชองการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดังกล่าว ได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจาปี 2554

OSOI

ความสาเร็จจากภูมิปัญญาสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาด้านแหล่งเรียนรู้ “โครงการอนุรักษ์มรดกบ้าน
เขาพระ ณ เมืองโบราณอู่ทอง” ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนรู้และความร่วมมือในด้านต่างๆ อาทิ
ผลต่อนักเรียน นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจด้านประวัติศาสตร์ รัก และสนใจศึกษาความเป็นมาของชุมชนมาก
ยิ่งขึ้น ฯ ผลต่อโรงเรียน อาทิ โรงเรียนเป็นที่รู้จักของบุคคลโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง โดยการเผยแพร่ของ
นักท่องเที่ยว ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนอย่างคุ้มค่าที่สุด ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ฯ ผลต่อชุมชน
โบราณสถาน โบราณวัตถุ สถานที่สาคัญ มีสีสันบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่ดีมีคุณค่าแก่การอนุรักษ์
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากการนาผลผลิตมาจาหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว วัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว และมี
รายได้จากการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาสามารถทานุบารุงศาสนสถานต่าง ๆ และสภาพแวดล้อมให้สวยงาม
ผู้ปกครองนักเรียนมีความภาคภูมิใจในบุตรหลานของตนที่มีความกล้า เก่ง ช่วยตัวเองได้
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| สรุ ปสาระ
เหรี ยญทองแดง 29 เรื่ อง
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ผูเ้ สนอนวัตกรรม : นายเมธา จาปานิล ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเขาพระ
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วัฒนธรรมหมอลา

เหรี ยญทองแดง 29 เรื่ อง

ชุมชนศิลปิ นหมอลำ หมู่บ้านปลาค้าว ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่มีอายุกว่า ๑๕๐ – ๒๐๐ ปี ประชาชนมีเชื้อสายเผ่าภูไท
ซึ่งย้ายมาจากหนองบัวลาภู รักความสงบ ชอบความสนุกสนานร่าเริง งานฝีมือเป็นเลิศ มีวัฒนธรรมที่ลือชื่อคือ
หมอลา และการเล่นดนตรีพื้นบ้านอีสาน พิณ แคน กลองยาว ฯลฯ เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย เดิมเคยมีหมอลา
หมู่ อยูใ่ นชุมชน จานวน ๒๐ กว่า คณะ สร้างรายได้แก่ชุมชนปีหนึ่งกว่า ๒๐ ล้านบาท
ภายหลังวัฒนธรรมตะวันตกเผยแพร่ในหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้นทาให้ศิลปะการแสดงหมอลาเสื่อมความนิยมลง และ
ขาดผู้สานต่อวัฒนธรรมการแสดงดั้งเดิมของชุมชน
ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนปลาค้าวหนองน้าเที่ยง กานัน อบต. ปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าอาวาสวัด
หน่วยงานราชการในพื้นที่ เห็นว่าหากปล่อยให้สถานะการณ์ดังกล่าวเป็นไปเช่นในปัจจุบัน ศิลปะการแสดง
พื้นบ้านหมอลาจะสูญหายไปจากชุมชน จึงรวมกลุ่มกันอนุรักษ์วัฒนธรรมขึ้นภายใต้ชื่อกลุ่มโฮมสเตย์ เบิ่งวัฒนธรรม
หมอลาบ้านปลาค้าว พร้อมทั้งจัดทาหลักสูตรสาระท้องถิ่นเรื่องวัฒนธรรมหมอลา เพื่อสืบสานตานานหมอลาโดย
เชิญปราชญ์ชาวบ้านมาเป็นวิทยากรฝึกสอนการแสดงหมอลาประเภทต่าง ๆให้แก่ผู้เรียนจนสามารถแสดง
วัฒนธรรมหมอลาได้เป็นอย่างดีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติถึงปัจจุบัน

2554

โรงเรียนปลาค้าวหนองน้าเที่ยง ตาบล ปลาค้าว อาเภอเมืองอานาจเจริญ จังหวัดอานาจเจริญ ตั้องอยูใ่ น

| สรุ ปสาระ

”

”

เกียรติภูมิแห่งความสาเร็จชองการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดังกล่าว ได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจาปี 2554

OSOI

ความสาเร็จจากภูมิปัญญาสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาด้านแหล่งเรียนรู้ “วัฒนธรรมหมอลา”
นอกจากสามารถ อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ และ พัฒนา วัฒนธรรมหมอลาให้คืนกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง
ทาให้สื่อมวลชน ทั้ง หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สนใจนาเสนอเรื่องราวการสืบสานวัมนธรรมหมอลาของกลุ่มเด็ก
และเยาวชนในโรงเรียนเผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทาให้หมู่บ้านปลาค้าว กลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งใน
ฐานะของหมู่บ้านหมอลาเยาวชนของประเทศไทย ซึ่งนับเป็นแบบอย่างความสาเร็จที่ดีของการจัดทาและพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นแผ่นดินเกิดของตนให้เป็นที่แพร่หลายได้อย่างยั่งยืน
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| สรุ ปสาระ
เหรี ยญทองแดง 29 เรื่ อง
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ผูเ้ สนอนวัตกรรม : นายเทอดศักดิ์ ทองกลม
ผู้อานวยการโรงเรียนปลาค้าวหนองน้าเที่ยง

55

H 19
ห้องสมุดมีชีวิตตามแนววิถีพอเพียง สู่ การเรียนรู้ที่ยั่งยืน
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เหรี ยญทองแดง 29 เรื่ อง
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ปีการศึกษา ๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโกรกลึก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒
ได้สารวจ นักเรียนต้นภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 329 คน
พบว่า จานวนนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จานวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๖ และ อ่านไม่คล่องเขียนไม่
คล่อง จานวน ๔๔ คน คิดเป็นร้อย ๑๖.๐๐ รวมจานวนนักเรียนทั้งที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้และอ่านไม่คล่อง
เขียนไม่คล่อง รวมทั้งสิ้นจานวน ๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๓๖ และยังพบว่านักเรียน ส่วนใหญ่ไม่มีนิสัยรัก
การอ่าน ไม่ชอบเข้าห้องสมุดเพื่อศึกษาค้นคว้า ไม่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งผู้สอนมิได้จัดกิจกรรมเพื่อ
กระตุ้นให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน เป็นต้น
จากสภาพปัจจุบันปัญหาดังกล่าว ผู้บริหารและคณะครู ได้ร่วมกันจัดทาและพัฒนานวคกรรมการศึกษา
ด้นแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดมีชีวิตตามแนววิถีพอเพียง สู่ การเรียนรู้ที่ยั่งยืน เพื่อ ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านภายในสถานศึกษาและชุมชน และ ศึกษาผลการดาเนินกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนผ่านกิจกรรมในมิติต่างๆ อาทื กิจกรรม
“ห้องสมุดเชิงรุก” กิจกรรม “เซเว่นรักการอ่าน” กิจกรรม “ธนาคารความรู้” กิจกรรม “ไปรษณีย์ที่รัก”
กิจกรรม “ย่ามความรู้สู่ชุมชน” กิจกรรม “คลินิกหนังสือ” เป็นต้น

| สรุ ปสาระ

”

เกียรติภูมิแห่งความสาเร็จชองการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดังกล่าว ได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจาปี 2554
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ความสาเร็จจากภูมิปัญญาสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาด้านแหล่งเรียนรู้ “ห้องสมุดมีชีวิตตามแนววิถี
พอเพียง สู่ การเรียนรู้ที่ยั่งยืน” ประสบความสาเร็จในด้านต่างๆ อาทิ นักเรียนสามารถพัฒนาคุณลักษณะตาม
แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านความมีเหตุผล รู้จักการสรุปความ การย่อความ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษามีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เกิดผลดีต่อคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
ชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ และแบบอย่างแก่สถานศึกษาอื่น ฯ ชุมชน และหน่วยงานองค์กรต่างๆ และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนและชุมชนจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เป็นต้น

56

| สรุ ปสาระ
เหรี ยญทองแดง 29 เรื่ อง
2554
OSOI

ผูเ้ สนอนวัตกรรม : นายพัลลภ มาแก้ว ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโกรกลึก

57

H 28
การฟื้นฟู และ อนุรักษ์ภูเขาชะโงก

เหรี ยญทองแดง 29 เรื่ อง

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก ตาบลบ้านกล้วย อาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ระหว่างภูเขา 2 ลูก
ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของโรงเรียนคือภูเขาชะโงก มีเนื้อที่โดยประมาณ 300 ไร่ ทางด้านทิศใต้และทิศ
ตะวันออกของภูเขาชะโงกเป็นที่โล่งเตียนซึ่งเกิดจากการตัดต้นไม้ ไปทาที่อยู่อาศัย และทาฟืนเผาถ่าน ทาไร่ปลูก
ข้าวโพด เมื่อดินเสื่อมสภาพก็ถูกปล่อยทิ้งไว้ ในฤดูฝนหญ้าคอมมิวนิสต์เจริญเติบโตขึ้น ปกคลุมทั่วบริเวณ เมื่อ
เข้าสู่ฤดูแล้งก็จะแห้งถูกไฟไหม้ลุกลามจนโล่งเตียนเป็นประจาทุกปี ทางผู้นาหมู่บ้านมีโครงการปลูกป่า นาพันธุ์ไม้
สัก ไม้ประดู่ ขึ้นไปปลูก แต่ขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง ต้นไม้ไม่เจริญเติบโต ความเสื่อโทรมเริ่มขยายวง
กว้างเพิ่มมากขึ้นทุกปี
โรงเรียนบ้านเขาชะโงกเห็นความสาคัญที่จะฟื้นฟูป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์เกิดขึ้น เพื่อสร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนและประชาชน จึงได้นานักเรียนขึ้นไปศึกษาหาสภาพปัญหา หาทางแก้ไข
โดยเริ่มดาเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 เรื่อยมาจนป่ามีสภาพที่อุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นจนถึงปัจจุบัน
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”

ความสาเร็จจากภูมิปัญญาสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาด้านแหล่งเรียนรู้ “การฟื้นฟู และ อนุรักษ์ภูเขา
ชะโงก” นอกจากเป็นการจัดการศึกษาเพื่อปลูกจิตสานึกให้แก่ผู้เรียนมีจิตสานึกรักแผ่นดินถิ่นเกิดด้วยการปฏิบัติ
จริงเพื่อพิทักษ์ทรัพยากรของชาติ ชุมชน ให้คงดารงอยู่อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ยังเป็นต้นแบบที่ดีของสถานศึกษาใน
การเป็นศูนย์กลางการทาหน้าที่ให้ความรู้ สร้างจิตสานึกให้แก่ผู้เรียนในระบบ ผู้เรียนนอกระบบ และ ผู้เรียนตาม
อัธยาศัยได้เป็นอย่างดี
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เกียรติภูมิแห่งความสาเร็จชองการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดังกล่าว ได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจาปี 2554
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