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โรงเรียนทํามาหากินเพื่อความพออยู่พอกินที่ยั่งยืน

ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา
โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา เลขที่ 182 ตําบล บ้านเป้า

อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ปัจจุบัน นายสรายุทธ พิจอม
บุตร ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน สังกัด สพป.ลป.
จังหวัดลําปาง เขต1 สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาด้านการจัดการกระบวนการเรียนรู้ โรงเรียนทํา

2555

มาหากินเพื่อความพออยู่พอกินที่ยั่งยืน เพื่อแก้ปญ
ั หา
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ขาดทักษะกระบวนการทํางานด้านการวางแผน การปฎิบัติจริง ครูจัดการ
เรียนรู้โดยมิได้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา
ด้วยความตระหนักในสภาพปัญหาเรื่องคุณภาพการศึกษาจึงได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
“โรงเรียนทํามาหากินเพื่อความพออยู่พอกินที่ยั่งยืน” เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังกล่าวจนประสบ

OSOI

ความสําเร็จ

1

ข้

อค้นพบ

ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา
ในการดําเนินการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรราศึกษาดังกล่าว ผู้บริหารและคณะครู ได้ออกแบบ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเพื่อให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษบกิจพอเพียงบูรณาการ
ICT ในหัวข้อ “โรงเรียนทํามาหากินเพื่อความพออยู่พอกินที่ยั่งยืน” มีคุณภาพ โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมเข้ามามีส่วนในการดําเนินการดังกล่าว
ในส่วนของกระบวนการดําเนินการได้นํากระบวนการ P D C A เข้ามากํากับกระบวนการบริหารจัดการ

2555

Do

• เป็นการดําเนินการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยสมบูรณ์

OSOI

Plan

• เป็นการวางแผนออกแบบกิจกรรมเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และ
สถานที่ในการสอน
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ให้มีคุณภาพอย่างสมบูรณ์ ดังนี้

2

Check

OSOI

2555

รางวัลเหรี ยญทอง 16 เรื่ อง | [Pick the date]

Action

3

• การประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และ หลังเรียน

• เป็นการนําผลการประเมินผู้เรียนมาพอจารณา และ
วิเคราะห์ว่าควรมีการปรับปรุงอย่างไร

ภู

มิปัญญาสร้างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม โรงเรียนทํามาหากินเพื่อความพออยู่พอกินที่ยั่งยืน มี
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กระบวนการและขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้

4

ทสรุป
ของความสําเร็จ
ความสําเร็จในการดําเนินการดังกล่าว ประสบ
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ความสําเร็จในด้านต่างๆ ดังนี้

สถานศึกษา ; ได้รับการรับรองจากสํานัก
มาตรฐานการศึกษา องค์การมหาชน รอบที่ 2 ส่งผลให้เป็น
ที่ยอมรับของชุมชน และ สถานศึกษาต่างๆ ฯลฯ

ผู้เรียน ; ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสูงขึ้น
ความคิดสร้างสรรค์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาใน
หลากหลายมิติ ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

2555

 รางวัลระดับเหรียญทอง โครงงานอาชีพ
ระดับประถมศึกษา ปีที่ 4 - 6
 รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขัน
โครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
 รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการ
เขียนเว็ปไซต์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
 รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันตัดต่อ
วิดีโอ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
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 รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการ
เขียนเว็ปไซต์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

5

 ฯลฯ

ครู ; ได้รับรางวัลจากการจัดการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้
 ปีการศึกษา 2554 ครูได้รับรางวัลผลงานดีเด่นระดับ
เหรียญทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําปางเขต 1
 ปีการศึกษา 2554 ครูได้รับรางวัลผลงานวิธี
ปฎิบัติที่เป็นเลิศ คลีนิกครู : Best Practices Accreditation งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ประจําปี
2554 จังหวัดพิจิตร ชื่อผลงาน โครงงานกับการเรียนรู้บูรณาการ ICT

สถานศึกษาเพื่ออนาคตบุตร หลาน ของคนในชุมชน
ฯลฯ

2555

ผลงานที่เกิดกับชุมชน ; ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆกับ

OSOI

ผู้บริหารสถานศึกษา ; ปีการศึกษา 2544 ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีของ สพฐ.
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 ฯลฯ

6

A 118
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
รางวัลเหรี ยญทอง 16 เรื่ อง | [Pick the date]

O IG OC TE CAT R MODEL

ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์

ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา

โรงเรียนสุรนารีวิทยา เลขที่ 248 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ปัจจุบัน นายวิวัฒน์ชัย

เศรษฐชัย ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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มัธยมศึกษา เขต 31 จังหวัดนครราชสีมา ได้สร้างสรรค์และพัฒนา นวัตกรรมการศึกษา ด้านการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ O IG OC TE CAT R MODEL”
การดําเนินการดังกล่าวเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้น
นักเรียนเป็นสําคัญ เรื่องแผนภูมิวงกลมสําหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยมี
วัตถุประสงค์สําคัญในการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญ
และ เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทีส่ ่งผลต่อการพัฒนา
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

7

ข้

อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา
จากบทวิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ตามนัยของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฯ เน้น

การพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ กระบวนการ และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ พบว่าการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ของประเทศไทยพบว่าครูยังพัฒนาไปม่ถึงเป้าหมายที่กําหนด อาทิยังมิได้
เพื่ อ ประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษา (The International Association for the Evaluation of Educational
Achievement: IEA) (Anderson, Ryan, and Shapiro, 1989 อ้างถึงใน ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, 2546) พบว่าครู
คณิตศาสตร์ในประเทศไทยมากกว่าร้อยละ90 ใช้ตําราเรียนเป็นสื่อการสอน และนักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือ
แบบเรียนหรือคู่มือคณิตศาสตร์ของสํานักพิมพ์เอกชน เน้นการแก้ปัญหาที่เร็วใช้เวลาน้อย และมีเทคนิคพิเศษเน้น
เรียนเพื่อเตรียมสอบ จึงไม่ปรากฏเห็นมีทักษะกระบวนการเกิดในกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนตามวัตถุประสงค์

มิปัญญาสร้างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

2555

ภู
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พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ จะเห็นได้จากรายงานการวิจัยของสมาคมนานาชาติ

จากสภาพปัญหาที่เผชิญกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ผู้บริหารและคณะครูได้ดําเนินการสร้างสรางสรรค์และ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษา“การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ O IG OC TE CAT R

OSOI

MODEL” ขึ้นโดยได้ดําเนินการออกแบบนวัตกรรมการพัฒนา ดังนี้

8

9
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สังเคราะห์จาก

กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญ 11

1) ทฤษฎีสร้างสรรค์นิยม

ขั้น

(Constructivism)

O IG OC TE CAT R Model

2) การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก

ขั้นที่ 1 การเสนอปัญหา

2) กระบวนการทางคณิตศาสตร์
-การแก้ปัญหา
-การให้เหตุผล

(Open-Ended Problem Posing )

-การสื่อสารและนําเสนอ

ขั้นที่ 2 การไตร่ตรองรายบุคคล (Individual Thinking)

-การเชื่อมโยง

ร่วมใจ

ขั้นที่ 3 การไตร่ตรองรายกลุ่ม

-ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

(Co operative

(Group Thinking)

Learning Theory)
3) สมรรถนะที่สําคัญ 5 ด้านของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-ความซื่อสัตย์

ขั้นที่ 4 การนําเสนอ

ขั้นที่ 5 การสรุป (Concept

ความสามารถในการแก้ปัญหา -

ขั้นที่ 6 การฝึก

ความสามารถในการคิด ความสามารถในการใช้ทักษะ เทคโนโลยี
-ความสามารถในการทักษะชีวิต

-ความรับผิดชอบ

(Oral Presentation)

พุทธศักราช 2544

ความสามารถในการสื่อสาร -

3) คุณลักษณะที่พึงประสงค์

Mapping)

(Training)

-การทํางานเป็นระบบ
4) ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียน

ขั้นที่ 7 การขยายปัญหา (Elaborating)
ขั้นที่ 8 การปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์

-ความตรงต่อเวลา

การสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญ
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3)ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ

(Computer

Working)
ขั้นที่ 9 การนําไปใช้ (Application)
ั้ ี่ 10

(T ti )

2555

Learning )
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(Problem-Based

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

10

ทสรุป
ของความสําเร็จ
บทสรุปของความสําเร็จที่เกิดขึ้นจาการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมสรุปสิ่งที่เรียนรู้และการปรับปรุง
ให้ดีขึ้นจากนวัตกรรมการศึกษา “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ O IG OC TE CAT
รางวัลเหรี ยญทอง 16 เรื่ อง | [Pick the date]

R MODEL” สรุปสาระและข้อเสนอแนะ ดังนี้
.1ควรใช้วิธีการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญ นี้ในเนื้อหาอื่นของคณิ ตศาสตร์ที่นอกเหนือ จากแผนภูมิ
วงกลม
.2การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญนี้สามารถส่งเสริมการคิดของนักเรียนในวิชาของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่นๆที่นอกเหนือจากคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
3. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นนี้ตรงวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษาและสอดคล้องกับการ
ประเมินตามสภาพจริง สมควรควรจัดหลักสูตรอบรมเผยแพร่ให้ครูในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ อย่าง
แพร่หลาย
ในส่วนของการขยายผลและเผยแพร่ผลการพั ฒ นาได้เผยแพร่รูปแบบการสอนนี้ไปยังโรงเรียน ใน 50
2555

โรงเรียนที่สังกัดสพมเขต.31 ในฐานะที่ผู้จัดทํานวัตกรรมนี้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้ให้การนิเทศ (Supervisor
teacher) ของ สพมเขต.31 และอื่นๆดังนี้
ได้ รั บ การถ่ า ยทํ า วี ดิ ทั ศ น์ แ ละถู ก นํ า เสนอทางสถานี โทรทั ศ น์ เพื่ อ การศึ ก ษา (ETV) และทาง
สถานีโทรทัศน์Thai PBS รายการ “สมุดพกสีชมพู”
ขยายผลให้ครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มละ 2 คนนํานวัตกรรมที่สร้างขึ้นไปประยุกต์ใช้ใน
รายวิชาของตนใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 และได้รับการคัดเลือกเป็นนวัตกรรมดีเด่น
จากการประเมินของสมศรอบ.3 พ .ศ.2555
เผยแพร่ในการอบรมครูไม่จํากัดกลุ่มสาระฯที่สถาบันพั ฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
OSOI

หัวข้อหลักสูตร “รู้คิด รู้ทํา นําไปแก้ปัญหา.” .ศ.พ (วัดไร่ขิง .สคบศ )2555

11

ได้ประยุกต์นวัตกรรมนี้อบรมครูที่จะขอกําหนดตําแหน่งเป็นชํานาญการพิเศษ 6 กลุ่ม เป็นสพม
และ สพป รวม 4 กลุ่ม เป็นครูจากสถาบันพลศึกษาอีก 2 กลุ่ม พ .ศ.2555
ได้ขยายผลนวัตกรรมเผยแพร่ผลงานในเว็บไซต์ของโรงเรียนสุรนารีวิทยา ชื่อเว็บไซต์ www.srn.ac.th มีผู้เข้า
ชม 2,000 กว่าคน

A 151
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บ่มเพาะต้นกล้าจิตสาธารณะ ญ.ว.2
“ รักษ์ลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภา”

ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 เลขที่ 80 ถนน พรุค้างคาว ตําบล บ้านพรุ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ปัจจุบัน นายก่อศักดิ์ ศรีน้อย ผู้อํานวยการโรงเรียนระดับ 8 สังกัด สพม.เขต 16 จังหวัดสงขลา ได้สร้างสรรค์
ตะเภา ”โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญ 3 ประการ

1.ฝึกกระบวนการทํางานแบบมีส่วนร่วม

2555

นวัตกรรมการศึกษา ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ บ่มเพาะต้นกล้าจิตสาธารณะ ญ.ว.2 “ รักษ์ลุ่มน้ําคลองอู่

2.สร้างเครือข่ายคนรักษ์ลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภา
3.พัฒนารูปแบบการทํางานของเครือข่ายคนรักษ์ลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภา จนประสบความสําเร็จ

ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา

OSOI

ข้

อค้นพบ

12

เนื่องจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ประจําตําบล เป็นโรงเรียนที่ผู้ปกครองนิยม
ส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาเป็นจํานวนมาก โดยตั้งความหวังไว้เป็นอย่างสูงในเรื่องคุณภาพทางวิชาการที่ได้รับการ
ยอมรับเป็นอย่างสูง
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในการนํา ICT เข้ามามีส่วนอย่างสําคํบในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบความสําเร็จต่อเนื่องตลอดมา แต่ในมิติที่กลับกัน ผู้บริหารและคณะครูก็
ค้นพบว่าการนํา ICT เข้ามาพัฒนากระบวนการเรียนรู้จะมีความสําคัญกับยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
ก็จริง แต่ในอีกมิติหนึ่ง ICT แต่เพียงมิติเดียวก็ไม่สามารถที่จะสร้างคนรุ่นใหม่ให้เกิดจิตสํานึกรักษ์ธรรมชาติ
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สิ่งแวดล้อมที่ให้คุรประโยชน์อันมากมายไพศาลแก่ทุกชีวิตมาอย่างยาวนานได้
จากข้อค้นพบดังกล่าว ก่อให้เกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์และบ่มเพาะต้นกล้าจิตสาธารณะ ญ.ว.2 “
รักษ์ลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภา ” ซึ่งเป็นสายน้ําแห่งชีวิตของชาวหาดใหญ่มาแต่เบื้องบรรพกาล ขึ้น

ภู

มิปัญญาสร้างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

2555

ภูมิปํญญาสร้างสรรค์ นวัตกรรมการศึกษา
บ่มเพาะต้นกล้าจิตสาธารณะ ญ.ว.2 “ รักษ์ลุ่ม
น้ําคลองอู่ตะเภา ”ซึ่งเป็นความหวังของอนาคต
ดังกล่าวได้รับการออกแบบเพื่อนําไปสู่การปฎิบัติ
อย่างเป็นระบบไว้ดังนี้
นวัตกรรมเชิงกระบวนการดังกล่าว ประกอบด้วยกระบวนการย่อยอีก 9 กระบวนการ ดังนี้
 ตามไปดู

OSOI

ร่วม

13

 เรียนรู้วิถี
 ไม่ลืมหลอมรวมจิต

 ทําตัวให้สังคมยอมรับ

 คิดวิธีทํางาน
ร่วมประดิษฐ์ทักษะศิลปวัฒนธรรม

 ยกทัพไปเสนอ
 หาเกลอคนทํางาน
ร่วมพัฒนาเพื่อสืบสารกับหน่วยงานและองค์กรท้องถิ่นในการอนุรักษ์และฟื้นฟูลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภา

ของความสําเร็จ
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ทสรุป

OSOI

2555

ความสําเร็จของการจัดทํานวัตกรรมการศึกษา บ่มเพาะต้นกล้าจิตสาธารณะ ญ.ว.2 “ รักษ์ลุ่มน้ําคลอง
อู่ตะเภา ”มากมายเหลือคณานัป ซึ่งขอยกตัวอย่างเพื่อสะท้อนภาพความสําเร็จของกิจกรรมดําเนินการ ซึ่ง
ดําเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.2553 จนถึงปัจจุบัน ไว้เพียงส่วนหนึ่ง ดังนี้

14
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B 07
หุ่นยนต์เพื่อนเกษตรกร

2555
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ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ เลขที8่ หมู่ 12
ถนน กาญจนบุรี อู่ทอง – ตําบลพนมทวน อําเภอ
พนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี ปัจจุบัน นายหงษ์ดี
สกุลศรีเสน ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนพนม
ทวนชนูปถัมภ์ สังกัด สพม. เขต 8 จังหวัดราชบุรีกาญจนบุรี ได้สร้างสรรค์และพัฒนา นวัตกรรม
การศึกษา ด้านสื่อ และ เทคโนโลยีการศึกษา
หุ่นยนต์เพื่อนเกษตรกร เพื่อสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถ
อํานวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจําวันของเกษตรกรโดยมีวัตถุประสงค์สําคัญ 3 ประการได้แก่
1. เพื่อเป็นนวัตกรรมที่สามารถให้ความรู้แก่นักเรียนในหลายๆ ด้าน
2.เพื่อให้นักเรียนนําความรู้ที่ได้รับ มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ
3.เพื่อเป็นต้นแบบในการนําไปพัฒนาเป็นระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป
การดําเนินการดังกล่าวประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด ส่งผลให้นวัตกรรมการศึกษา
ดังกล่าวได้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษา และ การประกอบอาชีพของประชาชน

OSOI

ข้
17

ณ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์

อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา

ดังกล่าวขึ้นโดยได้นํากระบวนการการทํางานในหลายๆศาสตร์มาประยุกต์ใช้ร่วมกันอาทิ

หุ่นยนต์เพื่อนเกษตรกร
ความรู้ทางด้านไฟฟ้า

อิเล็คทรอนิคส์รวมไปถึงการเขียนโปรแกรมเป็นพิเศษเพื่อใช้ในการพัฒนานวัตกรรมดังกล่าวโดยหุ่นยนต์จะสามารถ

ทํางานได้ทั้งระบบบังคับมือ และระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ตัวนี้ ทางทีมงานได้ออกแบบมาให้สามารถทํางานได้

ภู

ทั้งบนบกและบนผิวน้ําซึ่งหุ่นยนต์ดังกล่าวสามารถแบ่งเบาภาระของเกษตรกรได้มากยิ่งขึ้น
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จากข้อค้นพบดังกล่าวได้นําไปสู่การออกแบบนสร้างสรรค์และพัฒนาวัตกรรม

มิปัญญาสร้างสรรค์

2555

การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

หุ่นยนต์เพื่อนเกษตรกร ดังกล่าวสามารถทํางานได้ดดย
อัตโนมัติ ซึ่งการทํางานในระบบอัตโนมัติดังกล่าวนี้ ช่วยให้เกษตรกรมี
เวลาว่างมากขึ้น หุ่นยนต์จะปฏิบัติภารกิจเองโดยที่เกษตรกรไม่ต้องไป
ควบคุมการทํางานของหุ่นยนต์ โดยการทํางานในระบบอัตโนมัตินั้น
หุ่นยนต์สามารถทํางานได้ดังนี้ อาทิ สามารถ ให้อาหารปลาอัตโนมัติ,มี
ระบบบําบัดน้ําอัตโนมัติโดยใช้โฮโซน ( O3 ) เป็นตัวช่วยฆ่าเชื้อโรคในน้ํา,
OSOI

สามารถล่อแมลงมาเป็นอาหารปลาได้อัตโนมัติ ,รดน้ําในร่องปลูกผัก

18

อัตโนมัติ,ฉีดพ่นยาและปุ๋ยในร่อง
ปลูกผักอัตโนมัติ ,หยอดเมล็ดพันธุ์
พืชและปุ๋ยได้อัตโนมัติ ,สามารถ
พ่นยากําจัดวัชพืชได้อัตโนมัติ ตาม
โปรแกรมที่เราได้ตั้งไว้
นอกจากหุ่นยนตร์จะทํางานโดยอัตโนมัติได้เองแล้ว ในการปฎิบัติการ
บางเรื่อง สามารถจะบังคับการทํางานผ่านการทํางานในระบบบังคับมือได้อีก

OSOI

2555
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ด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากการทําภารกิจบางอย่างนั้น ระบบอัตโนมัติไม่สามารถมา

19

อํานวยความสะดวกให้ได้โดยสมบูรณ์จึงใช้ระบบบังคับมือแทนอาทิ การเก็บขยะบนผิวน้ํา,เก็บขยะเศษหญ้าและ
ใบไม้บนพื้นทั่วไป,กวาดใบไม้และเศษขยะ,เกลี่ยพืชผลที่ตากแดดไว้,ช่วยพรวนดินและกําจัดวัชพืช,รดน้ําในร่องผัก
,ฉีดพ่นปุ๋ยและยาในแปลงผัก,ฉีดพ่นยากําจัดวัชพืชและแมลงในแปลงผักทั่วไป,หยอดเมล็ดพันธุ์พืชและปุ๋ย และ
ความสามารถด้านอื่นๆอีกอย่างหลากหลาย

ทสรุป
ของความสําเร็จ
การเรียนรู้ผ่านการปฎิบัติจริงมีส่วนอย่างสําคัญในการพัฒนาทักษะด้านความรู้และความคิด
สร้างสรรค์ในหลากหลายมิติ ความสําเร็จที่พิสูจน์ได้ ได้แก่การที่นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์
และพัฒนนวัตกรรมดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนเกิดความรู้และทักษะของขั้นตอนกระบวนการทํางานตั้งแต่
จุดเริ่มต้นจนถึงจุดบรรจบแห่งความสําเร็จครบกระบวนการเป็นผลให้นักเรียนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
สามารถพัฒนา
ตนเองเป็นต้นแบบในการปฎิบัติงานไปสู่การเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้กับเพื่อนนักเรียนด้วยกันได้เป็นอย่างดี
ซึ่งนวัตกรรมหุ่นยนต์เพื่อนเกษตรกรนี้ได้ใช้ในกิจกรรมชุมนุมหุ่นยนต์ของโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์เป็นฐานการ
เรียนรู้ผ่านการปฎิบัติจริงด้วยตนเองทําให้ความรู้ที่ได้เป็นความรู้ที่ฝังลึกซึ่งจะจดจําและสามารถปฎิบัติได้จริงอย่าง
ถาวรไปตลอดชีวิต
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จากความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมดังกล่าวนักเรียนที่ให้ความสําคัญและให้ความสนใจมาก
เป็นพิเศษจะเป็นนักคิดนักสร้างสรรค์หุ่นยนต์เพื่อประโยชน์ในการสร้างงานสร้างอาชีพให้ตนเองและครอบครัว
ต่อไปในอนาคต
ทางด้านการศึกษาความสําเร็จที่ปรากฏก็คือนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสร้างหุ่นยนต์เพื่อส่งเข้าประกวด
ในการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐโดย 60 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ .ได้ส่งหุ่นยนต์เข้าประกวดโครงงาน
หุ่นยนต์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลายในระดับจังหวัด ทั้งสองระดับได้รับรางวัลเหรียญ
เงิน เป็นตัวแทนเข้าไปแข่งขันต่อในระดับภาค
ผลการแข่งขันในระดับภาคโครงงานทั้งสองรุ่น ได้เป็นตัวแทนเข้าไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ ณ ศูนย์
การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติประจําปีการศึกษา 2554
และจากผลการประกวดโครงงานหุ่นยนต์ สพฐ2554 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา .
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้คะแนนคะแนน 100 ได้รับรางวัลชนะเลิศหุ่นยนต์ สพฐระดับชาติ . ส่วนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัล เหรียญเงิน

กระดาษขานโน้ต
(Musicboard)
ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส

โรงเรียนวัดราชาธิวาส ถนน สามเสน 4 เลขที่ แขวง วชิระพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร
ปัจจุบันนายไชยา กัญญาพันธุ์ ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษโรงเรียนวัดราชาธิวาส สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ตระหนักในความสําคัญของการใช้สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อ

OSOI

ป

2555

B 76

20

OSOI

2555
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การศึกษา โดยร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะซึ่งเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม สุนทรียภาพ ความมีคุณค่า มีความเชื่อมั่นในตนเองและ
แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ สามารถค้นพบศักยภาพของตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
ได้
แต่จากการสัมภาษณ์นักเรียนที่เรียนดนตรี พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบเรียนทฤษฎีดนตรี นักเรียนเห็น
ว่าการเรียนทฤษฎีดนตรีเป็นเรื่องน่าเบื่อ ครูจะเป็นฝ่ายบรรยาย ส่วนนักเรียนไม่มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น
โดยเฉพาะเรื่องการบันทึกโน้ตเพลงยิ่งเป็นเรื่องที่นักเรียนไม่ค่อยให้ความสนใจ หรือใส่ใจในรายละเอียดของการ
บันทึกโน้ตนัก แตกต่างจากการเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรีที่นักเรียนมักจะให้ความสนใจมากกว่าเพราะนักเรียนได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางดนตรีที่หลากหลาย

21

ข้

อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา

จากปรากฏการณ์ที่ปรากฏและข้อค้นพบทําให้ ผู้บริหารและคณะครูผู้สอนดนตรีโรงเรียนวัดราชาธิวาส ได้
ร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษากระดาษขานโน้ต ( Music board ) เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจนปนระสบ
ความสําเร็จ โดยมีกระบวนการสร้างสรรค์และพัฒนาดังนี้
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 ครูดนตรีสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยเพลงแมงมุมโดยใช้
โน้ตสากลบรรทัดห้าเส้น เพื่อการวัดผลด้านการร้องเพลงตามโน้ต และการบันทึกโน้ตสากลอย่างถูกต้องในเพลงที่
ร้อง การสอนเริ่มจากให้นักเรียนฟังเพลง ร้องเพลง อ่านโน้ตสากลบนกระดานดําตาม เมื่อนักเรียนอ่านโน้ตได้แล้วก็
ลบโน้ตเพลงดังกล่าว จากนั้นแจกกระดาษบรรทัดห้าเส้นให้นักเรียนบันทึกเป็นโน้ตสากลเพลงแมงมุมที่เพิ่งเรียนมา
โดยให้นักเรียนบันทึกโน้ตเพียง 2 บรรทัดเท่านั้น ( โน้ตบรรทัดที่ 3 และ บรรทัดที่ 4 มีความคล้ายกับโน้ตบรรทัดที่
1 มาก จึงให้นักเรียนบันทึกเพียงบรรทัดที่ 1 และ 2
จากรูปแบบและวิธีการดังกล่าวปรากฏว่านักเรียนเกือบทั้งหมดไม่สามารถบันทึกโน้ตสากลเพลงแมงมุม
อย่างถูกต้องได้คะแนนในเรื่องการบันทึกโน้ตสากลจึงมีน้อยทั้งๆที่นักเรียนสามารถอ่านโน้ตและร้องเพลงได้คะแนน
สูง ซึ่งในส่วนความพร้อมของครู ความพร้อมในเรื่องเครื่องดนตรี เครื่องเสียงหรืออุปกรณ์อํานวยความสะดวกที่
โรงเรียนมีอยู่มิได้เป็นปัญหาต่อการจัดการเรียนการสอนดนตรีในโรงเรียนแต่อย่างใด
จากเหตุผลดังกล่าวครูสอนดนตรีมีความเห็นว่าควรแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการสร้างสื่อการสอนในเรื่องการ
บันทึกโน้ตสากลขึ้นมา1ชิ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ดีกว่าที่เป็นอยู่

สื่อการสอนดดังกล่าวก็คือกระดาษขานโน้ต ( Music board ) ซึ่งเป็นนวัตกรรมการศึกษาที่แก้ไขปัญหา
ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มิปัญญาสร้างสรรค์

กระบวนการคิด สร้างสรรค์และพัฒนา กระดาษขานโน้ต ( Music board ) นั้น ได้ดําเนนการตาม
แผนภูมิ ตามลําดับดังแผนภูมิที่ปรากฏ

2555
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การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ลําดับขั้นดําเนินการ

OSOI

ภู

22

กระดานขานโน้ต (Musicboard) ถูก
ออกแบบให้มีลักษณะเป็นกระดานไวท์บอร์ด
อิเล็คทรอนิคส์บรรทัดห้าเส้น

มีกุญแจประจํา

หลักซอลกํากับอยู่ ส่วนบนของกระดานขานโน้ต
มีเครื่องดนตรีคีย์บอร์ดขนาดเล็ก ด้านหลังมีแผ่น
ทางเดินไฟฟ้าและสายไฟ

(สายสัญญาณระดับ

กดลงไปที่หัวของตัวโน้ตที่บันทึกบนบรรทัดห้า
เส้นของกระดานขานโน้ต จะได้ยินเสียงดนตรีตรงกับตัวโน้ตตัวนั้นๆ

2555
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เสียงดนตรี) ที่เชื่อมต่อกันเป็นระบบ เมื่อใช้นิ้ว

OSOI

ส่วนประกอบของกระดานขานโน้ต (Musicboard)

23

จํานวน
1 แผ่น
1 เครื่อง
1 แผ่น
1 แผ่น
1 ม้วน
1 ม้วน
2 ด้าม
1 คู่

ขั้นตอนการสร้าง
1) เริ่มจากนํากระดานไม้อัดมาตัดให้มีขนาด 100  120 ซ.ม.
2) ตัดแผ่น PVC สีขาว ขนาดเท่ากระดานไม้อัด วางไว้ด้านหน้าของกระดานไม้อัดเพื่อทําเป็นแผงสัมผัส
เขียนบรรทัดห้าเส้นขนาดพอเหมาะลงบนแผงสัมผัส PVC จํานวน 2 บรรทัด

2555

รายการ
กระดานไม้อัด ขนาด 100  120 ซ.ม.
คีย์บอร์ด (ออร์แกนไฟฟ้าขนาดเล็ก)
PVC สีขาว ขนาดเท่ากระดานไม้อัด
แผ่นโลหะบางๆ ขนาด 80  80 ซ.ม.
โฟมสองหน้า
สายไฟฟ้าเส้นเล็ก
ปากกาเขียนไวท์บอร์ด
ขั้วต่อสายสัญญาณ

OSOI

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
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วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้

24

3) กําหนดช่วงเสียงที่ต้องการใช้ ไม่ควรน้อยกว่า 1 ช่วงคู่แปด (ตัวอย่างในที่นี้ใช้ C – G เท่านั้น)
C D E F G ( 5 เสียง)
4) ที่ด้านหลังแผงสัมผัส PVC ใช้แผ่นโลหะบางๆสร้างเส้นวงจร 5 เส้น (ที่เรียกว่าเส้นวงจรเพราะแผ่น
โลหะบางๆแต่ละแผ่นมีลักษณะเป็นเส้นยาว ใช้เป็นทางเดินไฟฟ้าของเสียงที่ต้องการสร้าง) ตามตําแหน่งของโน้ต
ทั้ง 5 เสียง ( C D E F G ) ยาวตลอดแนวบรรทัดห้าเส้นที่ออกแบบ ให้เส้นวงจรแต่ละเส้นมีขนาดเท่ากัน และมี

ด้านหลังแผงสัมผัส PVC
5) ที่ด้านหน้ากระดานไม้อัด ใต้แผงสัมผัส PVC ใช้แผ่นโลหะบางๆ สร้างเส้นวงจร 5 เส้นยาวตลอดแนว
บรรทัดห้าเส้น ขนาดเท่ากับเส้นวงจรในข้อ 4 และให้เส้นวงจร ทั้ง 5 เส้นนี้อยู่ใต้เส้นวงจรแต่ละเส้นในข้อ 4 พอดี

2555
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ระยะห่างกันเล็กน้อยดังรูป

ด้านหน้ากระดานไม้อัด (ใต้แผงสัมผัส PVC)
6) ที่ระยะห่างระหว่างเส้นวงจรทั้ง 5 เส้น ทั้งหลังแผงสัมผัส PVC และบนกระดานไม้อัด ใช้โฟมสอง
หน้าที่มีขนาดหนากว่าแผ่นโลหะเล็กน้อย ตัดให้มีหน้ากว้างเท่ากับระยะห่างของเส้นวงจร

ปิดโฟมสองหน้าเป็น

ช่วงๆ เพื่อให้เส้นวงจรหลังแผงสัมผัสPVCและเส้นวงจรบนกระดานไม้อัดมีระยะ ห่างกันเล็กน้อยเมื่อนําแผงสัมผัส
OSOI

PVC มาติดบนกระดานไม้อัดในขั้นสุดท้าย (เส้นวงจรใต้แผงสัมผัส PVC และเส้นวงจรบนกระดานไม้อัดจะสัมผัสกัน

25

เมื่อใช้นิ้วกดลงไปบนแผงสัมผัส PVC ในตําแหน่งของโน้ตที่ต้องการเล่นเท่านั้น)

7) ที่คีย์บอร์ด ใส่ถ่านไฟฉายและเปิดสวิทซ์ทํางาน ใช้นิ้วกดไปที่ลิ่มนิ้วทั้ง 5 ตรงตําแหน่งเสียงที่ต้องการ
(C D E F G) หาจุดสัมผัสของเสียงทั้ง 5 เสียงแต่ละคู่แล้วทําเครื่องหมายเอาไว้ ดังตัวอย่าง
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การวางเส้นวงจรกับการติดโฟมสองหน้า

8) ใช้สายไฟเส้นเล็กเชื่อมจุดคู่ที่ทําให้เกิดเสียง C จากแผงวงจรภายในคีย์บอร์ดโดยปลายสายไฟเส้นหนึ่ง

OSOI

สัมผัส PVC ดังนี้

2555

เชื่อมไปยังเส้นวงจร C ด้านหน้าของกระดานไม้อัด และปลายอีกเส้นหนึ่งเชื่อมไปยังเส้นวงจร C ด้านหลังของแผง

26

OSOI

2555
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ทสรุป
ของความสําเร็จ

27

กระดานขานโน้ต เป็นสื่อการสอนทางดนตรีที่ช่วยกระตุ้นความ
สนใจของผู้เรียนดนตรีในระดับมัธยมศึกษาเป็นอย่างดี ประเมินผลได้จาก
การตอบสนองของนักเรียนเมื่อได้ยินเสียงดนตรีออกมาขณะที่กดนิ้วลงไป
บนหัวของตัวโน้ตแต่ละตัวบน
กระดานขานโน้ตเป็นไปตาม
ความต้องการของผู้เรียนดนตรี
ที่ต้องการฟังเสียงของโน้ตแต่
ละตัวบนบรรทัดห้าเส้นด้วยวิธี
ง่ายๆโดยมีเสียงดนตรีที่ถูกต้อง
ของโน้ตนั้นๆออกมาให้ได้ยิน
ทันทีโดยไม่ต้องมีทักษะในการ
เล่นเครื่องดนตรีมาก่อน
กระดานขานโน้ตเป็น
การบูรณาการในเรื่องทักษะ
การเขียนโน้ต การร้องเพลง
และการแต่งทํานองเพลงเข้า
ด้วยกันได้อย่างกลมกลืน ปัจจุบันเพิ่มแผ่นใสและรางคู่ขนานลงบนกระดานขานโน้ตเพื่อให้สามารถสอนในเรื่อง
การเปลียนบันไดเสียง (Transpose) อย่างง่ายอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามที่ต้องการ

B 96
แบบ ปพ.5 อัตโนมัติ หลักสูตรแกนกลาง 2551 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม เลขที่ 34 ถนน ศาลากลาง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ปัจจุบัน นายอนันต์ สุวรรณหงษ์ ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนนครพบมวิทยาคม สังกัด สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม ได้สร้างสรรค์และพัฒนา นวัตกรรมการศึกษา ด้านสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา แบบ ปพ.5 อัตโนมัติ หลักสูตรแกนกลาง 2551 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ซึ่งมีความ
สะดวก ถูกต้อง ใช้เวลาน้อย ใช้งานง่าย ประหยัดเวลา และ ทรัพยากร จนประสบความสําเร็จเป็นแบบอย่างการ

รางวัลเหรี ยญทอง 16 เรื่ อง | [Pick the date]

ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์

ข้

อค้นพบ

2555

พัฒนานวัตกรรมการศึกษาได้เป็นอย่างดี

ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา
จากข้อค้นพบดังกล่าว ผู้บริหารและคณะครู ได้นําจุดเด่นดังกล่าวไปพัฒนาเป็นนวัตกรรมการศึกษาด้าน

สื่อและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อให้มีแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 เป็นแบบอัตโนมัติ
3.เพื่อให้เกิดความประหยัดการใช้ทรัพยากรสนองต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

OSOI

2.เพื่อเป็นการส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนให้ได้ใช้ ICT เพื่อการศึกษา

28

ภู

มิปัญญาสร้างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าว ได้ออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนานอย่าง

OSOI

2555
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เป็นระบบไว้ดังนี้

29

30

OSOI

2555
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สําหรับขั้นตอนการนําไปสู่การปฏิบัติ ครูผู้รับชอบในการดําเนินการในเรื่องดังกล่าว มีขั้นตอนการดําเนินงานที่ง่าย

OSOI

2555
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สะดวก และรวดเร็วตามขั้นตอนดังนี้

31

ทสรุป
ของความสําเร็จ
ความสําเร็จที่เกิดขึ้น ส่งผลแก่ผู้เกี่ยวข้องในมิติต่างๆ ดังนี้

ผู้เรียน อาทิ ;
การเรียนการสอน

นักเรียนได้รับการ
พัฒนาได้ทันท่วงที เนื่องจากผลการ
เรียนเป็นไปอย่างอัตโนมัติและ
รวดเร็ว

 นักเรียนมีความ

รางวัลเหรี ยญทอง 16 เรื่ อง | [Pick the date]

 นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นกับการประเมินผลการเรียนที่เที่ยงตรง และถูกต้อง ไม่เกิดอคติกับ

กระตือรือร้นเนื่องจากสามารถ
ตรวจสอบคะแนนรวมกับครูผู้สอน

ครู อาทิ ;

2555

ได้โดยตรง
 ครูมีความมั่นใจในผลการเรียนที่ตัดสินไปแล้วเนื่องจากไร้ข้อผิดพลาดจากแบบคํานวณของ
ปพ.5 อัตโนมัติ
 งานของครูไม่ซ้ําซ้อน เนื่องจากสามารถปฎิบัติได้ในขั้นตอนเดียว
 มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเกิดทักษะและความคุ้นเคยกับการใช้ ICT

 ผู้บริหารมีข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้อย่างรวกเร็ว ถูกต้อง

OSOI

ผู้บริหารสถานศึกษา อาทิ ;

32

 โรงเรียนประหยัดงบประมาณในการจัดพิมพ์เอกสารหรือจัดซื้อแบบ ปพ.5 ปีการศึกษาละ
เป็นจํานวนมาก

ชุมชน อาทิ ;
 ผู้ปกครองสามารถรับทราบความก้าวหน้าผลการเรียนของบุตรหลานได้อย่างรวดเร็ว
 ชุมชนเห็นประโยชนืและคุณค่าของการใช้ ICT เพื่อการศึกษาของโรงเรียน
 สถานศึกษาอื่นๆสามารถขออนุญาตนําไปปรับประยุกต์ใช้กับสถานศึกษาที่ตนเองปฎิบัติงาน

OSOI

2555
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อยู่ได้ เนื่องจาก แบบ ปพ.5 อัตโนมัติ ได้พัฒนาให้ใช้ได้กับ อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา

33

การพัฒนาสถานศึกษารูปแบบไตรภาคี
พัฒนาเรียนรวม
ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร

2555

ป
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D 34

OSOI

โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร เลขที่ 280 หมู่ 5 ตําบล พยุหะ อําเภอ พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
ปัจจุบัน นางสาคร คล้ายแท้ ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 ได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด้านการพัฒนาสถานศึกษา รูปแบบไตรภาคี
พัฒนาเรียนรวม เพื่อแก้ไขปัญหาปริมาณนักเรียนและคุณภาพการศึกษาที่ลดจํานวนจาก 900 คน เหลือเพียง 98
คนจนประสบความสําเร็จ

34

OSOI

2555
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ข้

35

อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา

เดือนมกราคม 2550 โรงเรียนได้สํารวจสภาพปัญหา ทีทําให้จํานวนและคุณภาพนักเรียนลดและต่ําลง
พบว่าโรงเรียนไม่มีระบบบริการรถรับ-ส่ง ผู้ปกครองไม่สะดวกที่จะมาส่งนักเรียน นอกจากนี้สถานศึกษาเองขาดสื่อ
การจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นสื่อพื้นฐานที่สําคัญของยุคสมัย และอื่นๆ อาทิ แหล่งการ
เรียนรู้และบรรยากาศการเรียนรู้ไม่เอื้อต่อสภาพการเรียนรู้นแนวใหม่ท่เี ปลี่ยนแปลงไปจากอดีตที่ผ่านมา
นอกจากนี้บรรยากาศโดยรวมไม่เอื้อต่อการจัดการศึกษาพัฒนาก้าวหน้าไปจากอดีต สภาแวดล้อมของ
โรงเรียนไม่ก่อให้เกิดแรงจูงใจต่อความเลื่อมใสศรัทธาที่จะสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนและผู้ปกครองเชื่อมั่นศรัทธาต่อ
อนาคตของบุตรหลานได้ อาทิโรงเรียนขาดสิ่งที่ผู้ปกครองและนักเรียนชอบได้แก่ขาดสนามเด็กเล่น สระว่ายน้ํา
โรงเรียนไม่ผ่านการประเมินภายนอก (สมศ.) ทําให้ผู้ปกครองไม่มั่นใจในคุณภาพการเรียนการสอน ครูไม่ครบชั้น
ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ ผู้ปกครองจึงได้พาบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนที่อื่น

ภู

มิปัญญาสร้างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

จากสภาพปัจจุบันปัญหาที่ค้นพบ ประกอบกับใน ปี 2551- 2553 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก วางระบบวางแผน และ บริหารจัดการเพื่อจํากัด
จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กให้ดํารงอยู่เฉพาะที่มีความจําเป็น และพัฒนาให้มีคุณภาพ และ ประสิทธิภาพ ที่ต้องดํารง
อยู่ต้องอยู่อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ดูดซับทรัพยากร โรงเรียนใดที่พึงรวมได้ควรรวม โรงเรียนที่พึงเลิก ก็ควรเลิก
เนื่องจากมีนักเรียนจํานวนน้อย

จากข้อกําหนดและความจําเป็น

ต่างๆ ผู้บริหาร คณะครู และผู้บริหารโรงเรียนบ้านย่านมัทรี
และโรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียน
ปัญหาด้านการจัดการเรียนสอนทุกด้านผู้บริหาร ผู้ปกครอง
ชุมชน ทั้งโรงเรียนที่คล้ายคลึงกันจึงได้รวมพลังปัญญา พลัง
ความคิดในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและนักเรียนพื่อธํารง
รักษาโรงเรียนอันเป็นสมบัติของชุมชนไว้ โดยร่วมกันแก้ไข
ปัญญหาต่างๆดังนี้
1.ในปีการศึกษา 2551 ได้ประชุมผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) ด้วยวิธีการระดมพลังสมอง
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30 คน อยู่ห่างกัน 3-10 กิโลเมตร มีครู 2 คน ประสบ

(Brain storming) ร่วมกันวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของ
ปัญหาด้านบริหาร ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน
และ แสวงหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการ

2555

ปัญหาต่าง ๆ 3 ด้าน ได้แก่ปัญหาด้านคุณภาพนักเรียน

ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้ง การติดตามประเมินนําไปสู่กระบวนการปรับปรุงแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่อง
2.เพื่อให้ได้กระบวนการบริหารที่เหมาะสม และ มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามภารกิจเร่งด่วนของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ในการ
ส่งเสริมให้ระบบการศึกษาเป็นระบบที่มีศึกษากรณียุบรวมโรงเรียน สอดคล้องกับ บริบทของโรงเรียน โดย พัฒนา
โดยมีโรงเรียนพยุหะศึกษาคารเป็นโรงเรียนหลักในการจัดการรียนรู้
3. เพื่อยกระดับขนาดโรงเรียนพยุหะศึกษาคารให้เป็นโรงเรียนขนาดกลางจึงได้ทําข้อตกลงร่วมกัน (MOU)

OSOI

สถานศึกษารูปแบบไตรภาคีพัฒนาเรียนรวม มีจุดประสงค์เพื่อ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของทั้ง 3 โรงเรียน

36

นักเรียนมาเรียนรวมกันทุกชั้นทุกคนทุกวันคุณครูมารวมกันช่วยกันสอนทุกวัน ผู้บริหารโรงเรียนแบ่งหน้าที่กัน
ชัดเจนระดับปฐมวัย ผู้บริหารโรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ดูแล ช่วงชั้นที่ 1 ผู้บริหารโรงเรียนโรงเรียนบ้านย่านมัทรี
ดูแล ช่วงชั้นที่ 2 ผู้บริหารโรงเรียนโรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า ดูแล จัดโครงสร้าง การบริหารงานหลัก 4 งานทั้ง 3
โรงเรียนชัดเจน ให้โรงเรียนพยุหะศึกษาคารเป็นโรงเรียนหลักเป็นที่เรียนกลุ่มสาระหลัก เช่น ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านย่านมัทรีและโรงเรียนบ้านประดู่เฒ่าเป็นโรงเรียนรวม สถานที่โรงเรียนจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการงานอาชีพ และเป็นที่จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี กําหนดการพัฒนา 3
ด้าน ได้แก่ปัญหาด้านคุณภาพนักเรียน ปัญหาด้านบริหาร ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน จนประสบ

OSOI

2555

รางวัลเหรี ยญทอง 16 เรื่ อง | [Pick the date]

ความสําเร็จ ด้วยกระบวนการต่างๆอย่างเป็นระบบ อาทิ

37

10.ประสานกับผู้อํานวยการโรงเรียนขนาดเล็กใกล้เคียงเพื่อหาแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดร่วมกัน
เปิดภาคเรียนภาคเรียน 1/2551 ได้ทดลองเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านย่านมัทรี ต่อมาอีก 2 เดือนได้
ทดลองเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า โดยมีโรงเรียนพยุหะศึกษาคารเป็นโรงเรียนหลักในการจัดการเรียนรวม
และได้ทดลองรูปแบบไตรภาคีพัฒนาเรียนรวม เป็นปีแรก
ระยะที่ต้องแก้ปัญหาระยะยาว โรงเรียนได้กําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนา ระยะยาวมีขั้นตอนดังนี้
การพัฒนาสถานศึกษารูปแบบไตรภาคีพัฒนาเรียนรวม มีการดําเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้

ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ

กรอบแนวคิดและข้อมูล เชิง

ในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา

ประจักษ์เกี่ยวกับสภาพปัญหาและ

โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร

ความต้องการ นํามายกร่างรูปแบบ

สร้างรูปแบบการบริหารจัดการแบบเรียนรวม

รูปแบบการบริหารจัดการแบบ
ไตรภาคีพัฒนาเรียนรวม
ผ่านการตรวจสอบและ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

และตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ของรูปแบบฯโดยให้ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินความเหมาะสม

ทดลองใช้และประเมินผลรูปแบบ

3

การบริหารจัดการแบบไตรภาคีพัฒนาเรียน
รวม

รูปแบบการบริหารจัดการ
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2

ผลที่ได้รับจากการดําเนินการ

ที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมาย
2555

1

กิจกรรม
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ขั้นตอนที่
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ทสรุป
ของความสําเร็จ
นวัตกรรมการศึกษาการพัฒนาสถานศึกษา

รูปแบบไตรภาคีพัฒนาเรียนรวม ดังกล่าวประสบ
ความสําเร็จอย่างสูงยิ่ง ทั้ง 3 ด้าน ในภาพรวม ดังนี้
1. ด้านการบริหารจัดการ ; ทุกโรงเรียนยังมี
สภาพเป็นโรงเรียนตามเดิม
2.ใช้บริหารจัดการรวม ตามแผนงาน โครงการ ส่วนที่ 2 พัฒนาโรงเรียนเครือข่ายเพื่อใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ ผู้บริหารโรงเรียนออกคําสั่งให้ครูไปควบคุมดูแลนักเรียน และปฏิบัติหน้าที่สอน และงานอื่นๆ ในโรงเรียน
หลัก โดยการกํากับดูแล ลงเวลา มอบหมายให้ผู้บริหารโรงเรียนหลักเป็นผู้สั่งการ ฯ

2555

2.ด้านการจัดการเรียนการสอน มอบหมายงานครู ตามความถนัด ครูจัดกระบวนการเรียนรู้
พัฒนาทีมงานไตรภาคี สร้างจิตสํานึกในการทํางานอย่าง
ต่อเนื่อง นิเทศ กํากับติดตาม พัฒนา ครูผู้สอนให้มี
ศักยภาพในการจัดการเรียนรู้และปฏิบัติงาน ยกย่อง เชิดชู

OSOI

เกียรติ ฯ
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3. ด้านคุณภาพผู้เรียน จัดผู้เรียนเข้าชั้นเรียนแยก
ตามรายชั้นจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน วิเคราะห์ผู้เรียน รายบุคคล จัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ วิจัยผู้เรียนรายบุคคล พัฒนา แก้ไข

2555

2. โรงเรียนได้รับความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนจากชุมชนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการพัฒนา
โรงเรียนเช่นการปรับปรุงอาคารสถานที่ มอบสื่อการเรียนการสอนได้แก่คอมพิวเตอร์ ชุมชนผู้ปกครองบริจาครถ
ให้โรงเรียนรับ-ส่งนักเรียน เทศบาลตําบลพยุหะให้การสนับสนุนการสร้างสระว่ายน้ําของโรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
และบริหารจัดการการใช้สระว่ายน้ํา จัดซื้อจัดหาสร้างบอลให้กับนักเรียน เป็นเงิน 880,000 บาท ชุมชนสร้าง
อาคารหอสมุดเรือนไทยให้มูลค่า 1,000,000.-บาท เทศบาลตําบลพยุหะสร้างอาคารเด็กเล็ก งบประมาณ
2,400,000 บาท ชุมชนมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคน ทุกปี ชุมชนหมู่ที่ 5 ตําบลพยุหะ มอบเครื่อง
อุปกรณ์ดนตรีไทย (กลองยาว 1 ชุดใหญ่)
3. โรงเรียนบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
4. เป็นสร้างนวัตกกรรมการบริหารจัดการรูปแบบเรียนรวมที่สามารถเป็นต้นแบบ เป็นกรณีศึกษาการ
รวมโรงเรียนขนาดเล็ก ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็กทั่วทุกภูมิภาต
5. เป็นตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะชีวิตของบุคลากรที่อยู่ร่วมกันทั้ง 3 โรงเรียนอย่างมีความสุข
6. โรงเรียนดีประจําตําบลรุ่นที่ 1 ที่มีการบริหารจัดการในระดับดีเยี่ยม สามารถบริการ
จัดการการทรัพยากรร่วมกับโรงเรียนต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า เช่นการฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ การฝึกทักษะ
ว่ายน้ําและเป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนดีประจําตําบลทั่วทุกมิ
ภาค
7. เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กพิการเรียนร่วม

OSOI

1. โรงเรียนบ้านย่านมัทรีได้รับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา จากการประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบสอง (ปี2552) โรงเรียนพยุหะศึกษาาคาร ได้รับรองรอบสอง (ประเมินซ้ํา) และโรงเรียนบ้านประดู่
เฒ่าได้รับรองรอบสอง (ประเมินซ้ํา) ใช้การประเมินแบบเรียนรวม (ปี2553)
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ผู้เรียนรายบุคคล ประเมินผลปลายปี
ผลการดําเนินงาน การพัฒนาสถานศึกษารูปแบบไตรภาคีพัฒนาเรียนรวมโรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
ด้านการบริหารจัดการ
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8. เป็นโรงเรียนที่ชุมชนร่วมจัดการศึกษาทุกด้าน
นักเรียนเพิ่มขึ้น ทั้ง 3 โรงเรียน
8. เป็นที่ตั้งศูนย์ One Stop Service บริการงาน
การเงิน งานสหกรณ์ครูงาน E-office และ
งานวิชาการบุคลากรในอําเภอพยุหะคีรีและใกล้เคียง
10. เป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ทักษะชีวิตทั้งโรงเรียนโดยมูลนิธิ Right To

41

Play และได้รับคัดเลือกเป็น CENTER OF EXCERLENT
11. เป็นโรงเรียนนําร่องการจัดกิจกรรมตาม
จุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
12. เป็นโรงเรียนที่สามารถหลอมรวมจิตใจชุมชน
3 ชุมชน(ชุมชนพยุหะศึกษาคาร ชุมชน
บ้านย่านมัทรี ชุนชนบ้านประดู่เฒ่า) เข้าด้วยกัน
ด้านการจัดการเรียนการสอน
ครูได้รับวิทยาฐานะสูงขึ้น ร้อยละ 80 มีครูมี
ครบชั้นมีแหล่งเรียนรู้ สื่ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
ผู้ปกครองให้การสนับสนุน ครูมีขวัญกําลังใจครูมีการพัฒนาตนเองสามารถจัดการเรียนการสอนที่เนินผู้เรียนเป็น
สําคัญ โรงเรียนพยุหะศึกษาคารได้รับคัดเลือกกิจกรรมดีเด่น กิจกรรมนิยมไทย ระดับประเทศ จาก รมว.กระทรวง
พานิชย์ กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเหรียญทอง รางวัลรองชนะเลิศกิจกรรม อย.น้อย ระดับจังหวัด
ได้รับการคัดเลือกที่ผลงานโรงเรียนที่ไม่ได้รับรองสมศ.รอบสอง มีพัฒนาที่ดีขึ้นรองรับการประเมิน สมศ.รอบ 2 ซ้ํา.
ร่วมประชุมและนําเสนอผลงานการพัฒนาโรงเรียน Academic Meeting and Symposium ที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฎนครสวรรค์ ) นําเสนอผลงาน Best Pratice ในระดับดีมากที่โรงเรียนนครสวรรค์
ด้านคุณภาพนักเรียน
นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งงานทางวิชาการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 เช่น เหรียญเทอง การแข่งขันเข็มทิศเพื่อหาเป้าหมาย และเหรียญเงินจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เหรียญทองและเหรียญเงินการสร้างภาพปะติด ช่วงชั้นที่ 1 รางวัลชมเชยการ
ประกวดโรงเรียน 3 ดี เหรียญเงินการผูกเงื่อน เหรียญเงินการวาดรูปช่วงชั้นที่ 1 จาก อันดับ 2 สอบทุนการศึกษา
สมยศ –บังอร เหลืองวิชชเจริญ อําเภอพยุหะคีรี ชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ถาคตะวันตก
ครั้งที่ 3 ที่ โรงเรียนวันทามารีอา จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมการแข่งขันการวาดรูประบายสีระดับภูมิภาค โครงการ

D 116
การพัฒนาบุคลากรเพื่อการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน
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กล้าใหม่ใฝ่รู้ ที่ จังหวัดพิษณุโลกและที่สําคัญนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียนใช้ทักษะชีวิตการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข โรงเรียนพระราชทานระดับเขตพื้นที่ ปี 2552 และระดับจังหวัด 2554

ชุมชน

ป

2555

ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนและ

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนวัดสระจรเข้

นครราชสีมา ปัจจุบัน นายปฐมเกียรติ ไชยคํา ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสระจรเข้ สังกัด สพป.

OSOI

โรงเรียนวัดสระจรเข้ ถนนด่านขุนทด – หนองสรวง ตําบลสระจรเข้ อําเภอด่านขุนทด จังหวัด
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นครราชสีมา เขต 5 ได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา การพัฒนาบุคลากรเพื่อการเรียนรู้สู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนและชุมชน โดยกําหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนไว้ 4 ข้อ
ได้แก่

1.เพื่อสร้างและพัฒนากลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนและชุมชน

2.เพื่อสร้างองค์

ความรูและเทคโนโลยีในการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ในโรงเรียนและชุมชน ของโรงเรียนวัดสระจรเข้

3.เพื่อดํารงความเป็นโรงเรียนแกนนําด้าน

สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแบบยกระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนและชุมชนของโรงเรียนวัดสระ

OSOI
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จรเข้ สู่ความยั่งยืน
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4. เพื่อศึกษาผลกระทบที่

เกิดจากการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนและ
ชุมชนของโรงเรียนวัดสระจรเข้
ความสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ทุกประการ

ผลการดําเนินงานประสบ

ข้

อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา
ในการดําเนินการ การพัฒนาบุคลากรเพื่อการ

เรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยในโรงเรียนและชุมชน ดังกล่าวได้ออกแบบนวัตกรรม

OSOI

2555
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เพื่อการพัฒนาไว้อย่างเป็นระบบ ดังนี้

44

ภู

มิปัญญาสร้างสรรค์

การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ภูมืปัญญาสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษ ดังกล่าวได้กําหนดรูปแบบและวิธีการด้านยุทธศาสตร์
การ
รางวัลเหรี ยญทอง 16 เรื่ อง | [Pick the date]

พัฒนา
บุคลาก
ร
โรงเรีย
นวัด
สระ
จรเข้

OSOI

2555

ไว้ดังนี้
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ความสําเร็จในการจัดทําและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา การพัฒนาบุคลากรเพื่อการเรียนรู้สู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืนด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนและชุมชน สรุปความสําเร็จในมิติต่างๆโดยสังเขป อาทิ

ด้านนักเรียน ; อาทิ
นักเรียนในการเรียนเพื่อเรียนรู้ มีทักษะในการสื่อสารเพื่อนําเสนอผลงาน การสาธิต สามารถเชื่อมโยง

รางวัลเหรี ยญทอง 16 เรื่ อง | [Pick the date]

ทสรุป
ของความสําเร็จ

ความรู้ และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ฯลฯ
ระดับชาติ
 นักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

2555

 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีความก้าวหน้าโดยเฉลี่ย 3.51 คะแนนสอบ O-NET สูงกว่า

และสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนและผู้มาศึกษาดูงานผ่านสื่อต่างๆได้เป็นอย่างดี ฯลฯ

ครู ; อาทิ

เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์
 ครูสามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อม มีระดับคุณภาพ
โดยเฉลี่ยร้อยละ 90 . 00 ฯลฯ

OSOI

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
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ผู้บริหาร ; อาทิ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารด้วยเทคนิค SAPRACC
 สร้างรูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนและชุมชนโดยจัดทําเป็นเส้นทางขยะ
ทองคํา

 สร้างรูปแบบกระบวนการพัฒนาบุคลากร 8 ขั้น ฯลฯ

โรงเรียน ; อาทิ
 ความสําเร็จจากการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนและชุมชนภายใต้การวิจัย
และพัฒนาส่งผลให้มีผู้มาศึกษาดูงานจํานวน 275 คณะ จาก
รางวัลเหรี ยญทอง 16 เรื่ อง | [Pick the date]

10 ประเทศทั้งในยุโรป อเมริกา และเอเซีย เป็นต้น

ชุมชน ; อาทิ
 ชุมชนได้รับรางวัลรองชนะเลิศโครงการประกวด
ธนาคารขยะรีไซเคิลเฉลิมพระเกียรติ 80 ชุมชน ในวัน
สิ่งแวดล้อมโลก ฯลฯ

F 05
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2555

PANTONG MODEL

ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนพานทอง
โรงเรียนพานทอง เลขที่ 65/3 หมู่ 1 ตําบลหนอง

OSOI

ตําลึงอําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ปัจจุบัน นางสาวสิริ
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วรรณ เทียมสิริวัฒน์ ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนพานทอง สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต

18 จังหวัดชลบุรี ระยอง ได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด้านจิตวิทยา “ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน PANTONG MODEL” เพื่อให้เด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติและโดยการ
จัดรูปแบบการเรียนและวิธีการให้แตกต่างจากปกติ และเพื่อให้เด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษมีศักยภาพในการ
เรียนรู้เต็มที่จนประสบความสําเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีที่สถานศึกษาอื่นๆที่เผชิญกับปัญหาดังกล่าวสามารถนํา
นวัตกรรมนี้ไปปรับประยุกต์ใช้
กับสถานศึกษาเพื่อแก้ปัญหา

อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา

2555

ข้

รางวัลเหรี ยญทอง 16 เรื่ อง | [Pick the date]

ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

ข้อค้นพบจากการปฏิบัติ เกิดจากการที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดําเนินการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วมต้นแบบ
ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดชลบุรีโดยคัดเลือกให้โรงเรียนพานทอง เป็นโรงเรียนแกนนําจัดการเรียน
ร่วมในปีการศึกษา 2547 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โรงเรียนพานทอง ตําบลหนองตําลึง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
นักเรียนทั้งสิ้น 1,445 คน มีสภาพแวดล้อมเป็นชุมชนสังคมอุตสาหกรรมโดยภาพรวมเป็นอุปสรรคต่อการจัดการ

OSOI

ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ปัจจุบันเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียนจํานวน
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เรียนการสอน นักเรียนส่วนใหญ่มีสภาพครอบครัวที่แตกแยกและไม่สามารถอบรมสั่งสอนและดูแลบุตรหลานได้
จึงมีผู้ปกครองนําเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษในลักษณะต่างๆ เข้ามาศึกษาในโรงเรียนพานทองจํานวน
เพิ่มขึ้นทุกปี โดยที่สํานักงานการศึกษาพิเศษจังหวัดชลบุรีได้แนะนําผู้ปกครองที่มีบุตรเป็นเด็กที่มีความต้องการ
จําเป็นพิเศษให้มาเรียนที่โรงเรียนพานทองซึ่งมีการจัดการศึกษา
แบบเรียนร่วม เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและผู้ปกครอง
ปัญหาดังกล่าว เป็นปัญหา
ใหญ่ของชีวิต ทั้งกับนักเรียน ผู้ปกครอง และสังคมไทยทั้งในปัจจุบันและ

2555
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ในอนาคตที่ปรับเปลี่ยนสังคมจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคม
อุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น ทําให้ปัญหาเกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่
สถานศึกษา ผู้บริหาร และคณะครูจะต้อง
แสวงหาแนวทางใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้
ลุล่วงไป

ภู

มิปัญญาสร้างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

จากประสบการณ์ของผู้บริหาร นางสาวสิริวรรณ เทียมสิริวัฒน์ และคณะครูจึงได้สร้างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา ด้านจิตวิทยา “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน PANTONG MODEL” เพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 5 ประการได้แก่
ร่วมกับเด็กปกติ

1.เพื่อให้เด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษเรียน

2.เพื่อจัดรูปแบบการเรียนและวิธีการให้แตกต่างจากปกติ เพื่อให้เด็กที่

มีความต้องการจําเป็นพิเศษมีศักยภาพในการเรียนรู้เต็มที่ จะช่วยให้ความสามารถของเด็กที่มีความต้องการ
จําเป็นพิเศษ ปรากฏเด่นชัด
3.เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยครูมีการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธี
OSOI

สอน เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถของเด็ก จัดกิจกรรมให้เหาะสม
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4. เพื่อนําโครงสร้างชีท ( SEAT) และแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้ของรอเจอร์ จัดทําแผนการศึกษาเฉพาะ

บุคคลและจัดสอนเสริมให้นอกเวลาเรียนปกติ
5.เพื่อจัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี PANTONG MODEL ให้ปรากฏผลชัดเจน โดยมีนักเรียนที่มี
ความต้องการพิแศษ ดังนี้

การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ดําเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนต่างงตามลําดับ ดังนี้

2555

การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
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หมายเหตุ
รวมทุกระดับชั้นตั้งแต่
ม.1-6

บกพร่องทางการเรียนรู้
บกพร่องอ่านไม่ออก ไม่คล่อง
บกพร่องทางการได้ยิน
บกพร่องทางการเรียนรู้ ออทิสติก
บกพร่องทางการเรียนรู้ คณิต
บกพร่องทางสติปัญญา
รวม

2552
45
0
0
1
0
2
48

ปีการศึกษา
2553
2554
33
46
7
7
1
1
1
1
58
63
2
2
102
120

OSOI

นักเรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ
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นวัตกรรม ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
PANTONG MODEL
ซึ่งจากการศึกษาพบว่า มี
องค์ประกอบ 7 ขั้นตอน
ดังนี้ คือ
1. P : Plan
2. A : Action
3. N: Nature
4. T : Teacher Role
5. O : Organizing Join
7. N : Network
7. G : Give Reward

ผลสําเร็จที่พึงประสงค์ต่อ
การใช้ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
PANTONG MODEL
ได้แก่
1. นักเรียนที่มีความ
ต้องการจําเป็นพิเศษและ
นักเรียนปกติมีการปรับ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
2. ความพึงพอใจของ
ครูนักเรียน และ
ผู้ปกครองผลที่เกิดกับ
นักเรียนเรียนร่วมและ
นักเรียนปกติ
3. รางวัลที่โรงเรียน
ผู้บริหาร ครูและนักเรียน
ได้รับ

2555

ขั้นตอนการพัฒนา เรื่อง
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
PANTONG
MODEL มี 3 ขั้นตอน และมี
กระบวนการพัฒนา คือ
ขั้นตอนที่ 1 : การสร้าง และการ
พัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยใช้วิธีศึกษาเอกสาร
โครงสร้างชีท (SEAT) และแนวคิด
ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของรอเจอร์
และ Knowledges
anangement.
ขั้นตอนที่ 2 : การศึกษาผลที่เกิด
จากการทดลอง ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน PANTONG
MODEL โดยใช้การประชุม
ปฏิบัตกิ าร ใช้แบบสอบถาม แบบ
สังเกตและแบบประเมิน
ขั้นตอนที่ 3 : การประเมินระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
PANTONG MODEL โดยการ
ประชุมปฏิบัติการ โดยใช้
แบบสอบถาม

นวัตกรรม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน PANTONG MODEL 7 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 p : Plan ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมวางแผน
กําหนดนโยบายกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ขั้นตอนที่ 2 A : Action ดําเนินการสร้างโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนา
พฤติกรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษโดยแยกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
OSOI

นักเรียนกลุ่มปกติ นักเรียนกลุ่มเสี่ยง และนักเรียนกลุ่มที่ต้องปรับปรุง
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ขั้นตอนที่ 3 N : Nature ครูจําเป็นต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล จัดเก็บข้อมูล ระเบียน

สะสม

บันทึกสุขภาพ เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 4 T : Teacher Role ครูต้อง

ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเอง ในการให้คําปรึกษาแก่นักเรียน
ทุกกลุ่ม โดยการเยี่ยมบ้านนักเรียน การทํากิจกรรมโฮมรูม
และการร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองในการประชุมผู้ปกครองหรือ
Classroom – meeting เป็นการค้นหาข้อมูลของนักเรียน

ขั้นตอนที่ 5 O : Oganizing Join เป็นการ
สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งหน่วยภาครัฐและเอกชน
เพื่อขอความช่วยเหลือด้านงบประมาณ และบุคลากร ตลอดจน
การจัดอบรมสัมมนาต่าง ๆ
ขั้นตอนที่ 6 N : Network สร้างผู้ปกครอง
เครือข่าย จากการการประชุมผู้ปกครองหรือ Classroom –
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ร่วมกับผู้ปกครองในการพัฒนาและส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน

meeting เพื่อเลือกคณะกรรมการดําเนินงานเครือข่าย
ผู้ปกครองห้องเรียนละ 2 คน สร้างเครือข่ายโรงเรียนที่
พฤติกรรมนักเรียน และสร้างเครือข่ายชุมชนใกล้โรงเรียน

2555

เป็นโรงเรียนเรียนร่วม เพื่อหาแนวทางในการร่วมพัฒนา
ในการเป็นหูเป็นตาดูแลนักเรียนและร่วมกิจกรรมกับ
โรงเรียน
ขั้นตอนที่ 7 G : Give Reward ให้
รางวัลและยกย่อง ชมเชยเมื่อนักเรียนได้รับการประเมิน
อย่างต่อเนื่องว่ามีการพัฒนาพฤติกรรมอันพึ่งประสงค์ผ่านเกณฑ์ที่ดีขึ้น และร่วมกิจกรรม แข่งขันทางทักษะ
วิชาการจนได้รับรางวัล
6. จัดแข่งขันทักษะ และแสดงผลงานนักเรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ

OSOI

5. ศึกษาดูงานโรงเรียนเรียนร่วมที่ประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนสอน
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ทสรุป
ของความสําเร็จ
ความสําเร็จจากความคิดสร้างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาด้านจิตวิทยา “ระบบดูแลช่วยเหลือ
รางวัลเหรี ยญทอง 16 เรื่ อง | [Pick the date]

นักเรียน PANTONG MODEL” ประสบความสําเร็จใน
หลากหลายมิติ อาทิ นวัตกรรม “ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน PANTONG MODEL” ที่มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล
โรงเรียนได้รับรางวัลแห่งความสําเร็จหลากหลายด้าน อาทิ รางวัลสถานศึกษาพอเพียง 2552 จาก
สํานักงานปลัดสํานักงานนายกรัฐมนตรี รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจําปี 2553 จาก
กระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาที่มีผลการประเมินการดําเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ภายใต้กลยุทธ์ “รอบรั้วโรงเรียน” และนโยบายด้านภูมิคุ้มกันยาเสพติด (Drug-Free) ระดับดีมาก ปี พ.ศ. ที่ได้รับ
รางวัล 2553 จาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านผู้บริหาร ดร. สิริวรรณ เทียมสิริวัฒน์ เป็นผู้บริหารโรงเรียนที่มีกระบวนการบริหารจัดการเรียน
2555

ร่วมดีเด่น ปี พ.ศ. 2552 จาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านครู ครูสมศักดิ์ อรุณรัศมี เป็นผู้มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ Best Practice ด้านสื่อ นวัตกรรม
ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประจําปี 2552 งาน Symposium ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จาก
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2552
ครูระเบียบ จินตอารี เป็นผู้มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ Best Practice ด้านงานวิจัย ได้รับรางวัล ระดับ
จังหวัดชลบุรี ประจําปี 2552 จากสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน วันที่ 26 มิถุนายน 2552
ครูดรุณี สายวารี เป็นผู้มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ Best Practice ด้านกระบวนการเรียนการสอน
OSOI

ได้รับรางวัล ระดับจังหวัดชลบุรี ประจําปี 2552 จากสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 26 มิถุนายน 2552

ครูสุคนธ์ พุทธชนม์ เป็นผู้มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ Best Practice ด้านกระบวนการเรียนการสอน
ได้รับรางวัล ระดับจังหวัดชลบุรี ประจําปี 2552 จากสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 26 มิถุนายน 2552
4. ด้านนักเรียน นายธรรมธร ชัย
ปรีดาพร รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรม
นักข่าวรุ่นเยาว์ กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2552 ระดับ
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน วันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2552
เด็กหญิงชเนตตี
ชินวุฒิ รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมขับร้อง
เพลงลูกทุ่ง กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2552 ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน วันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2552
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ภาคกลางและภาคตะวันออก

เด็กชายชัยธวัช ยาระวัง รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางการเรียนรู้)
ขั้นพื้นฐาน วันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2553 เป็นต้น
เด็กชายบัณฑิต ประสมทรัพย์ รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมหนังสือเล่มเล็กประเภทบกพร่องทางการ
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งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2553 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

เรียนรู้ ระดับชั้น ม. 1 – 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ประจําปีการศึกษา 2554 “สุด
ยอดเด็กไทย ก้าวล้ํา สู่ผู้นําอาเซียน” จากสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เด็กหญิงกัลยากร แซ่แต้ รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมหนังสือเล่มเล็กประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้
ระดับชั้น ม. 1 – 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ประจําปีการศึกษา 2554 “สุดยอด
เด็กไทย ก้าวล้ํา สู่ผู้นําอาเซียน” จากสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็น
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ต้น
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G 18
สูงเม่นโมเดล :
หลักสูตรพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณา
การที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของพื้นที่

ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนสูงเม่นชนูปภัมภ์
โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ เลขที่ 175 ถนนยันตรกิจโกสน ตําบล ดอนมูล อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ปัจจุบัน นายฐานวัฒน์ ธนาวรรัฐพงศ์ ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 37 จังหวัดแพร่ – น่าน
ได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา สูงเม่นโมเดล : หลักสูตรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการที่
สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ เป็นนวัตกรรมการศึกษาเชิงปฎิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนา
OSOI

ศักยภาพศักยภาพของตนเองตามความถนัดและความสนใจ มุ่งให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพได้ และสามารถ
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ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทั่วไป จนประสบความสําเร็จ

ข้

อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา
ในการดําเนินการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าวได้ร่วมกับได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย 5
1.หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยพะเยา

2.หลักสูตรเทคโนโลยีเกษตร

ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. หลักสูตรเทคโนโลยีแปรรุป

อาหารร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร

4.หลักสูตรอุตสาหกรรมอาหาร

และบริการร่วมกับมหาวิทยาลัราชภัฏสวนดุสิต
สุขภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

5.หลักสูตรวิทยาศาสตร์
ความโดดเด่นของนวัตกรรม

การศึกษาดังกล่าว เป็นการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างโรงเรียน
มหาวิทยาลัย และชุมชน ที่ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษาร่วมกันเป็นครั้งแรกเพื่อตอบสนอง
ศักยภาพ และความสนใจของนักเรียนในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามความสนใจและตามความถนัดของ
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มหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย

OSOI

2555

ตนเองเป็นสําคัญ
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ภู

มิปัญญาสร้างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
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2555

รางวัลเหรี ยญทอง 16 เรื่ อง | [Pick the date]

ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าว ดําเนินการภายใต้กรอบแนวคิดการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ดังนี้
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ทสรุ
ป
ของ

ความสําเร็จ
ความสําเร็จของนวัตกรรมการศึกษา ดังกล่าว เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด อาทิ
1.ด้านผู้เรียน ; นักเรียนจํานวน 3 คน สามารถสอบเข้าศึกษาต่อได้ที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แก่ นายชาติ
ตระการ เจริญศักดิ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นายณัฐพล น้ําหอม สาขา
วิศวะสารสนเทศและการสื่อสาร นายเจริญจิตต์ นันทสารสาขาวิศวะสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัท S & P รับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปี่ที่ 6 เข้าสู่หลักสูตรของบริษัทเพื่อประกันการ
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ทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา จํานวน 8 คน
2.ครู ; ได้รับการยกระดับความรู้ แนวคิด ทัศนคติ ใน
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในรูปแบบใหม่ ทุกคนมีส่วน
รับผิดชอบด้านหลักสูตรคนละหนึ่งหลักสูตร
3.ผู้บริหารได้รับแต่งคั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็น
กรรมการที่ปรึกษาสํานักงานมัธยมศึกษาตอนปลายของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็น
คณะทํางานจัดทําหนังสือและเอกสารวิชาการของ
กระทรวงศึกษาธิการ

2555

4. ชุมชน ; ผุ้ปกครอง ชุมชนได้รับการพัฒนาการ
ส่งเสริมอาชีพที่สัมพันธ์กับท้องถิ่น

OSOI

G 28

58

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ

ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 20/29 ถนนงามวงศวาน 23 ตําบลบางเขน อําเภอ

2555
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เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบัน นายวิสิทธิ์ งามเลิศชัย ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการวิทยาลัย สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ( สช.)
ได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด้านหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความรู้ในสาขาวิชาชีพอย่าง
แท้จริง สามารถประกอบอาชีพและต่อยอดสู่การเป็นเจ้าของกิจการหรือ
ผู้ประกอบการระดับ SMEs ได้จริงในอนาคต จนประสบความสําเร็จ

ข้

อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา

วัตถุประสงค์ ( Objective ) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา
ภิวัฒน์ ในหารจัดการศึกษากําหนดไว้ 3 ข้อ
1. เพื่อจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ( ปวช.) ในสาขางานธุรกิจค้าปลีก และสาขางานไฟฟ้า
กําลังเพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ และพร้อมที่จะร่วมงานกับ
OSOI

หน่วยงานต่างๆในกลุ่มบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทซีพีออลล์

59

จํากัด (มหาชน) และบริษัทอื่นๆ

2. เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้

ทางด้านการบริหารการจัดการและธุรกิจค้าปลีกจากประสบการณ์ของบริษัทฯให้กับสังคม ชุมชน ธุรกิจขนาดย่อม
สถาบันการศึกษาอื่นๆในรูปแบบของการสัมมนา การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น
3. เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาของ
รัฐบาลให้การเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษามีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถผลิตบุคลากรให้ตรงกับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมอันจะนําไปสู่การพัฒนาประเทศให้เกิดความก้าวหน้ยิ่งขึ้นต่อไป
ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าวรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัตน์จึงมีลักษณะพิเศษ อาทิ
Based Learning ) ในร้านสะดวกซื้อ เซเว่นอีเลฟเว่น ร้อยละ 50 ของเวลาเรียนทั้งหมด โดยอยู่ในสถานศึกษา 3
เดือน สถานประกอบการณ์ 3 เดือนสลับกันตลอด 3 ปีเต็มที่ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.)สาขางาน
ธุรกิจค้าปลีกโดยมีรายได้ระหว่างเรียนและได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจากบริษัท ซีพี ออลล์ ( มหาชน ) อีกด้วย

ภู

มิปัญญาสร้างสรรค์
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 การเรียนรู้จากการปฎิบัติจริง ( Work

การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนากําหนดขั้นตอนการพัฒนา

2555

ภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการออกแบบนวัต
ดังนี้

OSOI

ทสรุป
ของความสําเร็จ
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ความสําเร็จจากผลการทดลองใช้หลักสูตรและแผนการเรียนฐานสมรรถนะตามแนวทางของกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ ปรากฏว่าเมื่อเปรียบเทียบปลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับกลุ่มปกติในภาคเรียนที่ผ่านมาในการเรียนรายวิชา

OSOI

เดียวกัน พบว่าผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยเฉลี่ยทั้งหมดของผู้เรียนในรายวิชาสูงขึ้น รายละเอียดดังตารางที่ปรากกฏ

61

62

OSOI
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H 12
การศึกษาแมงกะพรุนน้ําจืดที่เขาค้อ เพชรบูรณ์
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ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนเทศบาล 3 ( ชาญวิทยา )
โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เลขที่ 331/4 ถนน สามัคคีชัย ตําบล ในเมือง

อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปัจจุบันนางสาวพิมพ์มาดา
วิชัยธนพัฒน์ ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัด
กองการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้สร้างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา ด้านแหล่งการเรียนรู้ การศึกษาแมงกะพรุนน้ําจืด
ที่เขาค้อ เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นการค้นพบแมงกะพรุนน้ําจืดในลําน้ําเข็ก
บริเวณแก่งบางระจัน ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็น
เสมือนความมหัศจรรย์เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะสัตว์น้ําชนิดนี้จะมี

2555

ถิ่นอาศัยดั้งเดิมอยู่ในทะเลมิใช่ในน้ําจืดทําให้เป็นเรื่องที่น่าศึกษาค้นคว้า

รู ป ร่ า ง ลั ก ษณะของ แมงกะพรุ น น้ํา จื ด ที่ เ ข้ า ค้ อ
เพชรบู ร ณ์

เพื่อการเรียนรู้ว่าการค้นพบแมงกะพรุนน้ําจืดดังกล่าวมีนัยสําคัญอย่างไรต่อการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียนและ
ผู้สนใจศึกษาเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง

ข้

อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา
การค้นพบแมงกะพรุนน้ําจืดที่เขาค้อ เพชรบูรณ์ ผู้บริหาร

OSOI

และคณะครูโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) ได้ใช้เป็นโอกาสสําคัญ
ของการพัฒนาสถานที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม

63
การทดลองเพาะเลี้ ย งแมงกะพรุ น น้ํา จื ด ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร

กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในสาระที่ 1
เรื่องสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต มาตรฐาน ว 1.1, มาตรฐาน ว 1.2, สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ว 2.1 , มาตรฐาน ว 2.2 และสาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก มาตรฐาน ว 6.1 โดยได้นํา
ความรู้จากการศึกษาแมงกะพรุนน้ําจืดมาทําการขยายผลให้กับสังคม ด้วยการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนรักน้ํา
โดยประสานความร่วมมือดังกล่าวกับสํานักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่งผลให้สื่อมวลชนถ่ายทําเป็นสารคดี
เชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเผยแพร่การค้นพบดังกล่าวสู่การรับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง

มิปัญญาสร้างสรรค์
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ภู

การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

เพื่อพัฒนาบริเวณที่พบแมงกะพรุนนําจืดเป็น
แหล่งการเรียนรู้ของการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยของประชนชาวไทยและ
ชาวต่างชาติที่สนใจศึกษาเรียนรู้ ผู้บริหารและคณะครูฯ ได้
ดําเนินการศึกษาค้นคว้าในเรื่องดังกล่าวสําหรับเผยแพร่และ

2555

เป็นข้อมูลสําคัญทางด้านการศึกษาอย่างเป็นระบบโดยมี
ขั้นตอนการดําเนินการดังนี้

จุ ด สํา รวจแมงกะพรุ น แก่ ง บางระจั น ตั้ ง แต่ แ ก่ ง หนึ่ ง จนถึ ง แก่ ง สาม

1.วัตถุประสงค์เพื่อ...
ศึกษาแมงกะพรุนน้ําจืดที่เขาค้อ เพชรบูรณ์
ศึกษาการเจริญเติบโตของแมงกะพรุนน้ําจืดใน
ห้องปฏิบัติการ
ศึกษาระบบนิเวศของแมงกะพรุนน้ําจืด
ศึกษาแมงกะพรุนน้ําจืดในประเทศไทย

แมงกะพรุ น น้ํา จื ด สายพั น ธุ์ C RASPEDACUSTA SINENSIS

OSOI

ศึกษาการปรากฏตัวของแมงกะพรุนน้ําจืดบนภูเขาสูง

64

เพื่อขยายผลการศึกษาข้อมูลแก่ชุมชน เพื่อให้แก่งบางระจัน ตําบลหนองแม่นา อําเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ชีววิทยาของแมงกะพรุนน้ําจืดที่ยั่งยืน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการอนุรักษ์
2.การลงพื้นที่สํารวจ ปฏิบัติการสํารวจลําน้ําเข็ก โดยเดินเท้าสํารวจจุดกําเนิดต้นน้ําของลําน้ําเข็ก ลงมา
ทางแก่งบางระจัน เพื่อสืบค้นข้อมูลการปรากฏตัวของแมงกะพรุนน้ําจืด สํารวจแหล่งแพร่กระจายของแมงกะพรุน
น้ําจืด ไปจนถึงจุดที่ไม่สามารถพบเห็นแมงกะพรุนน้ําจืดได้อีก ใช้แบบสํารวจ เรือพาย เข็มทิศ แผนที่พิกัดของลําน้ํา
โดยมีผู้นําทาง
3.ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในการดําเนินการ ได้แก่...
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ได้แผนที่เส้นทางการเดินทางของแมงกะพรุนน้ําจืดใน
ลําน้ําเข็ก ตั้งแต่จุดที่พบตัวแมงกะพรุนเป็นตัวแรก จนถึง
จุดที่พบแมงกะพรุนเป็นตัวสุดท้าย
 สามารถพบข้อมูลการแพร่กระจายของแมงกะพรุน
ไปจนถึงจุดสุดท้ายที่สามารถพบแมงกะพรุนได้ในลําน้ําเข็ก
 ข้อมูลของจํานวนประชากรแมงกะพรุนน้ําจืดในลําน้ําเข็ก
4.ศึกษาการเจริญเติบโตของแมงกะพรุนน้าํ จืดในห้องปฏิบัติการ โดยศึกษาวงจรชีวิตของแมงกะพรุนน้ํา

2555

จืดในห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่เป็นตัวอ่อน รูปร่างขณะเป็น polyp รูปร่างขณะเป็น frustules และรูปร่าง
ขณะที่เป็น medusa ดดยกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้ดังนี้
ได้วงจรชีวิตของแมงกะพรุนน้ําจืดที่เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ได้ข้อมูลของระยะเวลาแต่ละช่วงของรูปแบบที่แมงกะพรุนเปลี่ยนรูปร่างไป
ได้ข้อมูลการเจริญเติบโต การอยู่รอด พฤติกรรมด้านการกินอาหาร การสืบพันธุ์ และการเคลื่อนที่ของ
แมงกะพรุนน้ําจืด

OSOI

ได้ข้อมูลด้านพฤติกรรมที่มีต่อแสงของแมงกะพรุนน้ําจืด

65

แมงกะพรุนน้ําจืดที่เขาค้อ เพชรบูรณ์ เป็นสายพันธุ์
Craspedacusta sowerbii เนื่องจากแมงกะพรุนไม่มีแรงต้านน้ําจึงถูก
กระแสน้ําพัดพาแพร่กระจายไปตลอดทั้งลําน้ํา แมงกะพรุนน้ําจืดเป็น
ดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของนิเวศลําน้ําได้เป็นอย่างดี การค้นพบ
แมงกะพรุนลักษณะนี้มีรายงานการค้นพบที่สหรัฐอเมริกา คานาดา

รางวัลเหรี ยญทอง 16 เรื่ อง | [Pick the date]

ทสรุป
ของความสําเร็จ

ญี่ปุ่น อังกฤษ รัสเซีย และอีกหลายประเทศ สําหรับประเทศไทยเป็น
ประเทศที่ 2 ของโลก ที่มีรายงานการค้นพบแมงกะพรุนน้ําจืดสายพันธ์
พบเห็นได้ในช่วงปลายเดือน พฤศจิกายน แต่จะมีจํานวนมากที่สุดราวๆเดือนมีนาคม - เมษายน

2555

นี้บนภูเขสูงจากระดับน้ําทะเล 700 เมตร พบได้ที่ แก่งบางระจัน ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เริ่ม
ปัจจุบันบริเวณที่ค้นพบแมงกะพรุนน้ําจืดดังกล่าวได้พัฒนาเป็นแหล่งการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิง

OSOI

อนุรักษ์สําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
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H 13
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การพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านม่วง

67

ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนโรงเรียนบ้านม่วง

โรงเรียนบ้านม่วง เลขที่ 34 หมู่ 8 ถนนแม่เฟือง – น้ําจํา ตําบล บ้านขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
ปัจจุบัน นายสมเกียรติ สิงหกุล ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.ลําปาง เขต 3 ได้สร้างสรรค์
นวัตกรรมการศึกษา ด้านแหล่งการเรียนรู้ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านม่วง เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อลดภาวะโลกร้อน และเพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนัก และรู้คุณค่าของ
สิ่งแวดล้อม จนประสบความสําเร็จเป็นแบบอย่างของการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่นําไปสู่การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการศึกษาเรียนรู้ในบรรยากาศของความร่มรื่นได้อย่างเป็นอย่างดี

ข้

อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา

ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านม่วง ดังกล่าวได้ดําเนินการด้วยจิตสํานึกในการเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมแก้ไข
ปัญหา ภาวะโลกร้อน ( Global Warming ) และส่งเสริมการดําเนินการตามแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2550 – 2554 ที่กําหนดให้เป็นแนวทางให้หน่วยราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค
ประชาชน และทุกภาคีใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความตระหนัก

ถึงความสําคัญดังกล่าว ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู
กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนได้มีมติร่วมกันในการ
ดําเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนใน 4 ด้าน ได้แก่

การใช้พลังงานทดแทน
ดําเนินการดังกล่าว กําหนดวัตถุประสงค์สําคัญไว้ 3 ประการ ได้แก่

3.การจัดการเรื่องการประหยัดพลังงานและ
4.การจัดการเรื่องการลดสารเคมีการ

1.เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน
2.เพื่อลดภาวะโลกร้อน
3.เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักและรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม
ข้อค้นพบบดังกล่าวได้พัฒนาไปสู่ต้นแบบของการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา “การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนบ้านม่วง” จนประสบความสําเร็จในเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ชื่นชมของสังคม

การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

2555

มิปัญญาสร้างสรรค์

ในการดํานินการดังกล่าว ได้ออกแบบนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบ ไว้ ดังนี้
กิจกรรมต่างๆที่นําไปสู่กระบวนการพัฒนามีหลากหลายรูปแบบ
อาทิการกําหนดรูปแบบการแก้ไขปัญหาประกอบด้วย

OSOI

ภู

รางวัลเหรี ยญทอง 16 เรื่ อง | [Pick the date]

1.การจัดการเรื่องขยะ
2.การจัดการเรื่องน้ํา

68

1. การจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล
2.ใช้จักรยานปั่นน้ํา โดยนําน้ําที่เหลือใช้

2555

รางวัลเหรี ยญทอง 16 เรื่ อง | [Pick the date]

จากการล้างจานชามกลับมาใช้ใหม่

3. ทําปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษใบไม้
4.การทําบ่อก๊าซธรรมชาติจากมูลสัตว์

ทสรุป
ของความสําเร็จ
ผลการดําเนินงานจากการรวมพลังปัญญาของทุกฝ่ายส่งผลให้ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านม่วง
ประสบความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลโดยสมบูรณ์ทั้ง 4 กิจกรรม ได้รับคําชื่นชมและรางวัลแห่ง
ความสําเร็จจากหลากหลายหน่วยงาน อาทิ
 นวัตกรรมดีเด่นด้าน
เหรียญทอง ของสํานักงานเขตพื้นที่

สิ่งแวดล้อมระดับ
การศึกษา

ประถมศึกษาลําปาง เขต 3

OSOI



69

โครงงานอาชีพระดับเหรียญทอง

ของสํานักงานเขต

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทําดีถวายในหลวง

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3

รางวัลระดับยอดเยี่ยม ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3
 โครงงานสุขศึกษา พลศึกษาระดับเหรียญทอง ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3

เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค
 โครงงานสุขศึกษา พลศึกษาระดับเหรียญทอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 61 ณ จังหวัดพิจิตร
รางวัลเชิดชูเกียรติเป็นผู้อํานวยการสถานศึกษา
ขนาดเล็กที่ประสบความสําเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัล OBEC AWARD ประจําปี 2554 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 วันที่ 16 มกราคม 2554

 รางวัลดีเด่นการดําเนินเนิน

กิจกรรมตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําปาง จํากัด
 ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับเขตพื้นที่ เป็นต้น

H 18

รางวัลเหรี ยญทอง 16 เรื่ อง | [Pick the date]

ยอดเยี่ยม ประเภทบุคคลยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม สถานศึกษา

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนบ้านท่าเสา

OSOI

ป

2555

“ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติฯ 82 พรรษา บ้านท่าเสา”

70

โรงเรียนบ้านท่าเสา หมู่ที่ 4 ตําบลหนองบัว อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ปัจจุบัน นายปรีชา นาคศิริ
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าเสา สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ได้
สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด้านแหล่งเรียน “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติฯ
82 พรรษา บ้านท่าเสา”โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญ ประกอบด้วย

1.เพื่อ

จัดตั้งและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านท่าเสา

OSOI

2555
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2.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82

71

พรรษา

3.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษบกิจพอเพียงให้เกิด

กับนักเรียน

4.เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้

อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา
การดําเนินการดังกล่าว ผู้บริหาร และคณะครูได้ออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ตามหลัก

OSOI

2555
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานไว้ดังนี้

72
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ภู

มิปัญญาสร้างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ภูมิปัญญาสร้างสรรค์การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา กําหนดขั้นจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติฯ 82 พรรษา โรงเรียนบ้านท่าเสา กําหนดเป็นฐานการเรียนรู้

OSOI

2555
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จํานวน 23 ฐาน อาทิ
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ทสรุป
ของความสําเร็จ
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ความสําเร็จที่เกิดจากนวัตกรรมการศึกษา“ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติฯ
82 พรรษา บ้านท่าเสา”ในการจัดการศึกษา สรุปเป็นสังเขปได้ดังนี้

ด้านนักเรียน ;
นักเรียนมีการออมทรัพย์ร้อยละ 100
 นักเรียนร้อนละ 92 สามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ
ทั้งในโรงเรียนและในชีวิตประจําวัน
นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงร้อยละ 97.16 ฯลฯ
รางวัลเหรี ยญทอง 16 เรื่ อง | [Pick the date]

ด้านครู ;

 ครูร้อยละ 100 เข้าใจและน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฎิบัติงานและใน
การดําเนินชีวิต

ด้านโรงเรียน ;
 โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งศึกษาดูงานด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน

ด้านชุมชน ;
 ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจไปปรับประยุกต์ใช้

OSOI

2555

ในการดําเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว

79

โครงการ
แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้าน สืบสานภูมิปัญญาเมืองหริภุญชัย

ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง
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H 19

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง เลขที่ 44 ถนน สันป่ายาง .ตําบล ในเมือง อําเภอ เมือง จังหวัด ลําพูน
สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา โครงการแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้าน สืบสานภูมิปัญญาเมืองหริ

2555

ปัจจุบัน นางทิพย์วรรณ ความสุข ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัด อปท. เทศบาลเมืองลําพูน ได้
ภุญชัย เพื่อสืบสานภูมิปัญญาเมืองหริภุญชัยที่เกิดจากภูมิปัญญาสร้างสรรค์ของบรรพบุรุษซึ่งมีประวัติศาสตร์
สืบเนื่องมาอย่างยาวนานกว่า 1,300 ปีไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ธํารงรักษาสืบไปโดยมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้สามารถเข้ามามี
2. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวงมีความคล่องตัวในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวงเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัด
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ประชาชนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต

OSOI

บทบาทในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลาวได้อย่างแท้จริง
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ในการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา พัฒนาท้องถิ่นซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น เพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการศึกษา โครงการ แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้าน สืบสาน

ภูมิ

ปัญญาเมืองหริ
ภุญชัย จํานวน
4 แหล่งเรียนรู้
จนประสบ
ความสําเร็จ
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ต่อเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบัน

ข้

อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา
ข้อค้นพบที่สําคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา โครงการแหล่งเรียนรู้วัฒ นธรรม

OSOI

2555

พื้ น บ้ า นสื บ สานภู มิ ปั ญ ญาเมื อ งหริ ภุ ญ ชั ย ดั งกล่ า ว ดํ า เนิ น การสร้ า งสรรค์ แ ละพั ฒ นาแหล่ งการเรี ย นรู้ ที่ มี
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ความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันจํานวนทั้งสิ้น 4 แหล่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย

1.  หอสมุดแห่งชาติหริภุญชัย ย้ายจากบริเวณวัดพระธาตุหริภูญชัยวรมหาวิหาร มาอยู่ที่โรงเรียน
เทศบาลสันป่ายางหลวง จําเป็นต้องปรับปรุง พัฒนา และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อบริการนักเรียนนักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป
หอสมุดแห่งชาติหริภุญชัยดังกล่าวนี้ เทศบาลเมืองลําพูน ได้ขอรับโอนมาจาก กรมศิลปากร ซึ่งเดิมได้

2555

ศึ ก ษาหาความรู้ ต่ อ ไป

OSOI

2.หอจดหมายเหตุเทศบาลเมืองลําพูน รวบรวมความเป็นมาของเทศบาลเมืองลําพูนให้ประชาชนได้
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ตั้งอยู่ภายในวัดพระธาตุหริภุญชัยซึ่งหอสมุดแห่งชาติดังกล่าวนี้ทั้งประเทศมีเพียง 17 แห่งเท่านั้น
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3.  การจัดการเรียนการสอน ในระบบ School Online โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนมง
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ฟอร์ตวิทยาลัย โดยการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้กับนักเรียน
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4.  ศูนย์ศึกษาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านหริภุญชัย ได้จัดเป็นศูนย์ศึกษาความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้านล้านนา ได้แก่ กลองปูจา กลองสะบัดชัยฟ้อนก๋าลาย ฟ้อนดาบ ฟ้อนผางประทีป ฟ้อนเล็บ สะล้อซอ
ซึง งานสานตอก งานตอกลายดอก และงานทําโคมกระดาษสา

มิปัญญาสร้างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

2555

ภู
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และเยาวชน ทั่วไป

ภูมิปัญญาสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาโครงการ
แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้าน สืบสานภูมิปัญญาเมืองหริภุญชัย
กําหนด ขั้นตอนการดําเนินงานพัฒนา ดังนี้
1.โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้าน สืบสานภูมิ
ปัญญาเมืองหริภุญชัย เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

OSOI

2.โรงเรียนเสนอโครงการแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้าน สืบสานภูมิปัญญาเมืองหริภุญชัย ไปยังกรม
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3.โรงเรียนดําเนินกิจกรรมตามโครงการแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้าน สืบสานภูมิปัญญาเมืองหริภุญ
ชัย โดยได้จัดทําแหล่งเรียนรู้ทั้ง 4 แหล่ง ได้แก่ หอสมุดแห่งชาติหริภุญชัย หอจดหมายเหตุเทศบาลเมือง
ลําพูน ศูนย์การเรียนรู้ School online และศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านหริภุญชัย

2555
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ทสรุป
ของ
ความสําเร็จ

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้าน สืบสานภูมิปัญญาเมืองหริภุญชัย ประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนด แหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ พัฒนาทั้ง 4 แหล่ง เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สําคัญ
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน
และ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เข้าไปศึกษา ค้นคว้า และ เรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา
และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยที่สร้างสรรค์มรดกล้ําค่าไว้แต่แผ่นดินและแก่ประเทศไทยในปัจจุบัน ดัง

OSOI

บรรยากาศบางส่วนที่นําเสนอในบางมุมมองตามที่ปรากฏ
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แหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน
และการใช้ประโยชน์จากปาล์มน้ํามัน

ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
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H 53

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เลขที่ 84 ถนน ท่าเรือ ตําบล
กรณ์ เอ่งฉ้วน ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการวิทยาลัย สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้สร้างสรรค์และ

2555

ไสไทย อําเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ ปัจจุบัน นายศิว

พัฒนานวัตกรรมการศึกษา แหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน และการใช้ประโยชน์จากปาล์มน้ํามัน เพื่อสร้าง
แหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนและการใช้ประโยชน์จากปาล์มน้ํามันและเพื่อสร้างองค์ความรู้ในเชิงวิชาการด้าน
พลังงานทดแทน และเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนและการใช้ประโยชน์
จากปาล์มน้ํามันสําหรับอนาคตที่ยั่งยืนจนประสบความสําเร็จเกิดประโยชน์แก่การศึกษาของชาติและเป็น
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นวัตกรรมที่สําคัญของประเทศไทยที่สามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้แก่สังคมสืบต่อไปในอนาคต
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ข้
อค้นพบ
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ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา
ข้อค้นพบที่สําคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา แหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน
และการใช้ประโยชน์จากปาล์มน้ํามัน ดังกล่าวส่วนหนึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากบทสรุปของชัยชนะแห่งการพัฒนา
ใน The Chaipattana Foundation Journal ฉบับเดือนเมษายน 2546 ซึ่งได้กล่าวว่า “...ผลสําเร็จที่จะได้
จากพระราชดํ าริในการศึ กษาทดลองการนํ าน้ํ ามั น ปาล์ ม มาใช้ ท ดแทนน้ํ ามั น ดี เซลนี้ นั บ ได้ ว่าเป็ น สิ่ งล้ํ าค่ าที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้แก่พสกนิกรชาวไทย เพราะน้ํามันดีเซลได้ก่อให้เกิดปัญหาใน

หลาย ๆ ด้าน คือ การนําเข้าจากต่างประเทศในราคาที่สูงและก่อให้เกิดภาวะมลพิษซึ่งทําลายสุขภาพอนามัยของ
คน สั ต ว์ และสิ่ งแวดล้ อ ม นอกจากนี้ ยั งเกิ ด ควั น ดํ าและก๊ า ซพิ ษ ที่ ม องด้ วยตาเปล่ า ไม่ เห็ น ซึ่ งทํ าลายปอด
ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง รวมทั้งทําให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายการรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสูง ที่สําคัญ เมื่อมีการปรับขึ้น
ราคาน้ํ ามันดี เซลในแต่ละครั้งได้ส่งผลให้ราคาสินค้าอุป โภคบริโภคปรับ ตัวเพิ่มขึ้น ตามไปด้วย เมื่อได้ มีการส่ง
ส่งเสริมให้มีการใช้น้ํามันปาล์มแทนน้ํามันดีเซลอย่างแพร่หลายแล้ว ย่อมจะเกิดผลดีคือ ไม่ก่อให้เกิดภาวะมลพิษ
เพราะไม่มีกํามะถันเป็นส่วนประกอบ ไม่ก่อให้เกิดฝนกรด เพราะเป็นสารชีวภาพสลายตัวได้ง่าย...

OSOI

แรงบรรดาลใจสําคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่
คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิตฯ วันอาทิ ตย์ที่ 4 ธัน วาคม พ.ศ.2548 ความตอนหนึ่ งว่า
“ . . . ถ้ า น้ํ า มั น
เชื้อเพลิงหมดแล้ว ก็ใช้เชื้อเพลิงอย่างอื่นได้ มี แต่ต้องขยัน หาวิธีที่ทําให้
เชื้อเพลิงเกิดใหม่ เชื้อเพลิงที่เรียกว่าน้ํามันนั้นมันจะหมด ภายในไม่กี่ปี
หรือไม่กี่สิบปีก็หมด... ถ้าไม่ได้ทําเชื้อเพลิงทดแทน เราก็เดือดร้อน...”
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แรงบรรดาลใจ และ ข้อค้นพบดังกล่าว ทําให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และ นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค
กระบี่ รวมพลังปัญญาสร้างสรรค์และ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษา แหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน และการใช้ประโยชน์จากปาล์มน้ํามัน จนประสบ

มิปัญญาสร้างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ และขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าวดําเนินการดังนี้
ปั ญหาด้านพลังงาน สิงแวดล้อ ม ผลผลิต จากปาล์ม ราคาตกตํา

ครู (ทีปรึก ษา/ผู้ส ร้างนวัต กรรม /ผู้ส อน )

ผู้บ ริห าร (ผู้ส นับ สนุน )

นัก ศึก ษา(ผู้ส ร้างนวัต กรรม /ผู้เ รียนรู้)

ผู้ม สี ่วนร่วม สร้าง ส่งเสริม สนับ สนุน

ชุม ชน (ผู้ใ ช้) เกษตรกร /

2555

ภู
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ความสําเร็จ
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หน่วยงานของรัฐ สอศ , .สวพ , .สกว, .วช , .พลังงานจังหวัด กระบี (ทีปรึก ษางานวิจ ัย/ผู้ท รงคุณวุฒ/ิ ผู้ส นับ สนุน ทุน )
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สร้างองค์ความรู้ พัฒนานวัต กรรม สิงประดิษฐ์ จากการจัด การเรียนรู้วิช าโครงงาน และวิช าอืน ๆ /

เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กใช้ นาํ้ มันปาล์มดิบ เครื่องสกัดนํา้ มันปาล์มสําหรับครัวเรือน รุ่นที่ 1-3 ชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพนํา้ มันปาล์มดิบ เครื่องสูบนํา้ เครื่อง
กําเนิดไฟฟ้ า เครื่องผสมปุ๋ ย ใช้ นาํ้ มันปาล์มดิบ อุปกรณ์ผลิตแก๊สชีวภาพจากนํา้ ที่เหลือจากกระบวนการสกัดนํา้ มันปาล์ม  เตาสําหรับแก๊สชีวภาพ เครื่องยนต์เล็ก
แก๊สโซลีนใช้ แก๊สชีวภาพ เครื่องยนต์เล็กดีเซลใช้ แก๊สชีวภาพ อุปกรณ์ช่วยสร้ างแรงดันและปรับปรุงแก๊สชีวภาพให้ กบั เครื่องยนต์ เครื่องกะเทาะเมล็ดในปาล์ม
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เครื่องย่อยทางปาล์ม เครื่องอัดทางปาล์ม เครื่องย่อยทะลายปาล์ม เครื่องอัดกระถางต้ นไม้ จากกากปาล์ม ไบโอดีเซลจากนํา้ มันปาล์มดิบ ตะเกียงจากนํา้ มัน
ปาล์ม ของที่ระลึก (มด) จากเมล็ดในปาล์ม เครื่องกลั่นเอทานอล ชุดทดลองเครื่องยนต์ใช้ เชื้อเพลิงทดแทน นํา้ ยาล้ างมือ/ล้ างจานจากนํา้ มันปาล์ม

แหล่งเรีย นรู้ถ าวร
ในสถานศึก ษา

แหล่งเรียนรู้อ อนไลน์

แหล่งเรีย นรู้ห ้อ งเรียน
เคลือนที

แผนกวิชาช่างยนต์

 http://www.kbtc.ac.th/

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขา

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

KM/?usid=11110913134712

กลม ตําบลหนองทะเล อําเภอเมือง

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ

ถนนท่าเรือ อําเภอเมือง

94&language=Th

จังหวัดกระบี่

ชุมชน

ศูนย์เรียนรู้สามวัย บ้านป่าใหม่ ตําบล

โครงการพลังงานสัญจร

ดินอุดม อําเภอลําทับ จังหวัดกระบี่

งานวันนักประดิษฐ์ (.วช)

บ้านเปร็ดใน อําเภอเมือง จังหวัดตราด

โครงการบ่มเพาะนัก

(กําลังดําเนินการขยายผล)

ประดิษฐ์รุ่นใหม่ (วช)

อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการประชุม อกท .

อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตร

ระดับภาคและระดับชาติ

อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

ไร่ฉัตรสง่าการเกษตร อําเภอบางละมุง

งานกาดชาดงานประจําปี/

จังหวัดชลบุรี

งาน 140 ปี จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่

ภาพ แสดงแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม :
การสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนและการใช้
2555

แหล่งเรียนรู้ใ นชุม ชน/
นําไปใช้จ ริงในชุม ชน

ประโยชน์จากปาล์มน้ํามัน

ทสรุป
ของความสําเร็จ

ฯลฯ

ความสําเร็จจากการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมดังกล่าว ก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่การศึกษาของชาติ

OSOI

โดยสรุป ดังนี้
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ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ผู้เรียนได้มีส่วนสําคัญในการสร้างองค์ความรู้ในระหว่างการจัดการเรียนรู้
สามารถนําความรู้ไปต่อยอดได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด มีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถ
ค้นคว้าทดลองได้จริงอย่างหลากหลาย สามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว ใช้ได้กับ
หลายแผนก และหลายวิชา สามารถนําความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ การศึกษาต่อ การค้นคว้าวิจัย
ในระดับที่
ผลที่เกิดขึ้นกับครู ครูแผนกวิชาช่างยนต์และแผนกวิชาอื่นเช่น
วิชา มีวัสดุ อุปกรณ์และสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่สามารถนําไปใช้เป็นอุปกรณ์การสอน มีโจทย์ที่รอการต่อยอดอย่าง
มากมายทั้งนี้เนื่องจากปาล์มน้ํามันนั้นมีประกอบด้วยหลายส่วน เช่นน้ํามันจากเปลือกนอก น้ํามันจากเมล็ดใน กาก
กะลา น้ําที่เหลือจากกระบวนการสกัด ทะลายเปล่า เนื้อเมล็ดใน เป็นต้น
ผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร ผู้บริหารมีแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
สร้างสรรค์ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของหลายฝ่าย ได้แก่ คณะครู
นักศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งชุมชนและเกษตรกร
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ช่างก่อสร้าง ช่างเชื่อม ช่างกลโรงงาน วิทยาศาสตร์ สามารถใช้แหล่งเรียนรู้นี้ประกอบการเรียนการสอนได้หลาย

ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา สถานศึกษาได้รับการยอมรับ และได้รับ
การเชิญให้นําผลงานไปจัดแสดงนิทรรศการให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งระดับ

2555

ที่ส่งผลให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถใช้งานได้จริง

จังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง มีบุคคลจากหน่วยงาน
ภายนอกติดต่อมาขอศึกษาดูงาน ขอเข้าอบรมในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพลังงาน
ทดแทนและการใช้ประโยชน์จากปาล์มน้ํามันหลายครั้ง เช่นจากครูโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน ใน 4 จังหวัดภาคใต้ จากสํานักงานส่งเคราะห์การทํา

OSOI

สวนยางจังหวัดตราด เป็นต้น
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ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชนและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง ชุมชนและเกษตรกรชาวสวนปาล์มทั้งในจังหวัดกระบี่และ
จังหวัดอื่น ๆ เช่นอุตรดิตร สุพรรณบุรี ชลบุรี นครศรีธรรมราช มีทางเลือกในการจัดการผลผลิตจากปาล์มน้ํามันได้
ด้วยตนเอง สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของตนเอง สามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้จํานวนมาก
ช่วยสร้างอาชีพเสริมและสร้างรายได้เสริมให้กับกลุ่มแม่บ้านและเยาวชนในหมู่บ้าน เช่นการจัดทําของที่ระลึกจาก

OSOI
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เมล็ดในปาล์ม การทําปุ๋ยชีวภาพจากกากปาล์ม เป็นต้น
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รางวัลเหรียญเงิน 31 เรื่อง
ถอดบทเรียน
โดย
ถวัลย์ มาศจรัส
HEWLETT-PACKARD
[Pick the date]
Authored by: Tawan
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รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง

ถอดบทเรี ยน

โดย

ถวัลย์ มาศจรัส

A 06
โครงงานวิทยาศาสตร์
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“น้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์สะกัดเย็น”

ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ เลขที่ ถนน 159

ระเบียบกิจอนุสรณ์ ตําบล บางคล้า อําเภอ บางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ปัจจุบัน นางสาววนิดา ตันสุวรรณรัตน์ ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตําบลบางคล้า กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้สร้างสรรค์และพัฒนา นวัตกรรมการศึกษา ด้านการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ โครงงานวิทยาศาสตร์ ”น้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์สูตรสกัดเย็น“ ซึ่งเป็นกระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่

2555

สอดคล้อง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ซึ่งมุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้คิด
เป็น ทําเป็น แก้ปัญหาได้ จนประสบความสําเร็จทั้งด้านความรู้ และทักษะเพื่อการศึกษาและอาชีพได้อย่างมี

OSOI

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลที่สมบูรณ์

1

ข้

อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา

สถานศึกษาและคณะครู โรงเรียนเทศบาล 2
วั ด โพธิ์ เผชิ ญ อยู่ ก็ คื อ โรงเรี ย นเปิ ด สอนตั้ งแต่ ชั้ น เตรี ย มอนุ บ าลถึ ง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจํานวนทั้งสิ้น 488 คน ครู 27
คน ผู้บริหารสถานศึกษา 2 คน ซึ่งผู้ปกครองนักเรียนต่างฝากความหวัง
อนาคตลูกหลานของตนไว้กับโรงเรียนและคณะครูด้วยความเชื่อมั่นใน
คุณภาพการศึกษาที่ลูกหลานของตนจะได้รับในระดับความคาดหวังที่
สูงมากเป็นพิเศษ
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ข้ อ ค้ น พบที่ สํ า คั ญ ปั ญ หาสํ า คั ญ ประการหนึ่ ง ที่ ผู้ บ ริ ห าร

แต่ปัญหาที่โรงเรียนต้องเผชิญกับความเป็นจริงก็คือ ผลจากการ
ปรับปรุงโดยเร่งด่วนก็คือผู้เรียนยังขาดทักษะที่สําคัญได้แก่กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์

2555

ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 2 ของปีการศึกษา 2549 พบว่าปัญหาที่โรงเรียนต้องเร่งแก้ไขและ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเรียนไม่สามารถคิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาได้
ตามที่ ที่กําหนดไว้พ ระราชบั ญ ญั ติการศึ กษาแห่ งชาติ พุ ท ธศั กราช 2542และหลักสูตรแกนกลางการศึ กษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
จากสภาพปัญหาดังกล่าวคณะกรรมการประเมินได้เสนอแนะให้การจัดการเรียนรู้สมควรได้เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น กิจกรรมการปฏิบั ติจริงอาทิ เรรียนรู้ผ่ านโครงงาน การระดมสมอง การใช้
กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูล เป็นต้น
แก้ไขปัญหาจนประสบความสําเร็จอย่างน่าชื่นชม

OSOI

ด้วยข้อเสนอแนะดังกล่าว ผู้บริหาร และ คณะครูได้นํากระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน เข้ามาพัฒนาและ

2

ภู

มิปัญญาสร้างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
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คํากล่าวที่ว่า ปัญหามา ปัญญาเกิด นั้นคือบทสรุปที่เป็น
จริงของชีวิตและการทํางาน ส่งผลให้เกิดภูมิปัญ ญาสร้างสรรค์ใน
การแก้ ไขปั ญ หาดั งกล่ าวอย่ างเป็ น ระบบ โดยริเริ่มนํ าการจัดการ
เรี ย นรู้แ บบโครงงานในกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้ วิท ยาศาสตร์ มาปรั บ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ ฝึ ก ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ผ่ า น
กระบวนการของโครงงานที่ใช้ฐานความรู้การวิจัยโดยผู้เรียนมาปรับใช้
ในการจัดการเรียนรู้โดยเน้นวิธีการแก้ไขปัญหาหรือข้อสงสัย และการ
แสวงหาคําตอบโดยการศึกษาค้นคว้า และทดลองปฏิบัติจริง
ภู มิ ปั ญ ญ าสร้ า งสรรค์ ดั ง กล่ าวเริ่ ม ต้ น ที่ การเพิ่ ม พู น
2555

ประสบการณ์ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานให้คณะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่างๆให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถ่องแท้ก่อนเป็นปฐม โดยมุ่งเน้นรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ที่สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตในท้องถื่นที่สถานศึกษาตั้งอยู่

ในท้องถิ่นดังกล่าววิถีชีวิต

ของคนในชุมชนเป็นชุมชนเกษตรกรรมซึ่งจุดเด่นที่เด่นมากเป็นพิเศษก็คือชุมชนดังกล่าวประกอบอาชีพทําสวน
มะพร้าวเป็ นจํานวนมากประกอบกับความรู้ใหม่จากการศึกษาวิจัยพบว่ามะพร้าวเป็น พื ชมีคุณ เอนกอนันต์ต่อ
OSOI

มนุษยชาติมากมายเป็นพิเศษ

3

ด้ ว ยข้ อ ค้ น พ บ ดั ง กล่ า วได้ จุ ด ประกาย

ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ “น้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์สะกัดเย็น”
ในการดําเนินการพัฒนานวัตกรรมฯ
ดังกล่าว เริ่มต้นจากการศึกษาค้นคว้าถึงรูปแบบและกรรมวิธี
การผลิตน้ํามันมะพร้าวประเภทต่างๆพบว่ามีกรรมวิธีการผลิตใน
สองรูปแบบ ได้แก่
1.วิธีสกัดร้อน
เมื่อศึกษาถึงกรรมวิธีการผลิตที่ให้คุณประโยชน์มากที่สุด พบว่า กรรมวิธีการสกัดแบบสะกัดเย็นจะให้
คุณประโยชน์สูงสุด คณะครูผู้ศึกษาค้นคว้าจึงดําเนินการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ภายใต้โครงการ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ เรื่อง “เคล็ดลับเพียงนิด ”พิชิตนํ้ามันมะพร้าว...
ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ที่ค้นพบได้นําไปสู่การปฏิบัติผ่านการ
จั ด การเรียนรู้แ บบโครงงานในห้ อ งเรี ย นเพื่ อ ให้ นั ก เรียนได้ ศึ ก ษา
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง ผลจากการเรียนรู้แบบโครงงานดังกล่าว
พบว่าปริมาณน้ํามันมะพร้าวที่ได้จากการผลิตในแต่ละครั้งมีปริมาณ

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

2.วิธีสกัดเย็น

ไม่ เท่ า กั น ทั้ ง ๆที่ ใช้ วั ต ถุ ดิ บ คื อ เนื้ อ มะพร้ า วและน้ํ า สะอาดใน
เพื่อหาสาเหตุของปัญหาดังกล่าว

ผลการค้นคว้าอย่างต่อเนื่องพบว่า อุณหภูมิ

ของน้ํามีผลต่อปริมาณของน้ํามันมะพร้าวที่ได้สกัดออกมา ซึ่ง น้ําที่มีอุณหภูมิเหมาะสมที่สุดในการผลิตน้ํามัน

2555

ปริมาณที่เท่ากันทุกครั้ง ทางคณะผู้จัดทําโครงงานจึงทําการศึกษาค้นคว้าต่อไปอีกด้วยวิธีการทดลองผลิตซ้ํา ๆ

มะพร้าวด้วยวิธีสกัดเย็น อยู่ที่ 50 องศาซึ่งจะทําให้ได้น้ํามันมะพร้าวที่บริสุทธิ์ มีลักษณะใส มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ

ทสรุป
ของความสําเร็จ

OSOI

ในปริมาณมากและคุ้มค่า

4
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ความสําเร็จในการจัดทําและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา โครงงานวิทยาศาสตร์ “น้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์
สะกัดเย็น” ส่งผลให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยในรูปแบบของโครงงาน ทําให้เกิดทักษะการคิดการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติในหลากหลายมิติมิติ
อาทิสถานศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภาพนอกสถานศึกษารอบสาม จากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (.สมศ)และอื่นๆ เช่น
 สถานศึกษา
สามารถยกระดับการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญซึ่งสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศไทย
สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปในด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังจะเห็นได้จากการเข้ามาขอศึกษาดูงานในสถานศึกษา และการได้รับ
เชิญให้ไปเข้าร่วมจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการต่าง ๆ

 ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน ส่งผลให้ผู้เรียนเรียนอย่างมี
ความสุข เกิดทักษะกระบวนการคิดเรียนแล้วสามารถคิดเป็น ทําเป็น
แก้ปัญหาได้
 ครูได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังจะเห็นได้จากรางวัลที่ได้รับ เช่น รางวัลครู
สอนดีจากคุรุสภา ครูดีเด่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย รางวัลหนึ่งแสนครูดีจากคุรุสภา รางวัลครู
เกียรติยศและรางวัลครูดีศรีบางคล้าจากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษาอําเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่งผล
ให้เป็นที่ยอมรับของเพื่อนครูในสังกัดเดียวกัน และต่างสังกัด ตลอดจนผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป และสามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีได้
 ผู้เรียนมี
ความรู้ความสามารถ และมีทักษะกระบวนการคิดที่พัฒนาขึ้น ส่งผลให้ผ้เู รียนคิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาได้ สามารถ
สร้างสรรค์ผลงานนที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา และสังคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับประถมศึกษางานนิทรรศการทางวิชาการ โครงการประชาสัมพันธ์
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การจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออก ประจําปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2553
เป็นต้น

กระบวนการกลุ่มมิติสัมพันธ์การเรียนดนตรีสากลแบบราเชนทร์

ป

2555

A 09

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนลําปางกัลยาณี
โรงเรียนลําปางกัลยาณี เลขที่ 45 ถนนพหลโยธิน ตําบลสวนดอก อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

ปัจจุบัน นางจุรีย์ สร้อยเพชร ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ สังกัด สพม.เขต 35 จังหวัดลําปาง ได้
ดนตรีสากลแบบราเชนทร์ ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหว่างแนวคิดของ โคได คาร์ลออฟ และ ซูซูกิ

OSOI

สร้างสรรคืและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาด้าน การจัดกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการกลุ่มมิติสัมพันธ์การเรียน

6

โดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบพี่สอนน้อง คนเก่งสอนคนที่ยังไม่เก่ง คนมีความรู้มาก สอนคนที่ยังมีความรู้น้อย เพื่อน

OSOI
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สอนเพื่อ ซึ่งกลวิธีการสอนดังกล่าวเป็นการเรียนรู้ในลักษณะของการพึ่งพาศัยกัน จนประสบความสําเร็จ

7

ข้

อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา กระบวนการกลุ่มมิติสัมพันธ์การเรียนดนตรีสากลแบบราเชนทร์ ดังกล่าว ได้ผ่าน

OSOI
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การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้

8

9

OSOI
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ภู

มิปัญญาสร้างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

OSOI

2555

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ได้ดําเนินการออกแบบกระบวนการมิติสัมพันธ์การ
เรียนดนตรีสากลแบบราเชนร์ ไว้ ดังนี้

10

ทสรุป
ของความสําเร็จ
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ความสําเร็จของนวัตกรรม กระบวนการกลุ่มมิติสัมพันธ์การเรียนดนตรีสากลแบบราเชนทร์ ดังกล่าวมี

รายละเอียดมากเป็นพิเศษ ณ ที่นี้ขอนําค่าเฉลี่ยความพึง

OSOI
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พอใจซึ่งเป็นมิติที่สะท้อนผลแห่งความสําเร็จ และผลสรุปตัวอย่างผลการเรียนของนักเรียนปีการศึกษา 2554 มา

11

เป็นกรณีศึกษาอ้างอิง พอสังเขปตามลําดับ ดังนี้

A 76

ป

โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬากอล์ฟ

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี) 4
โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี) 4 ตั้งอยู่ภายใน
สนามกอล์ฟเพร็ดซิเด้นท์ คันทรีคลับ ถนน สุวินทวงศ์ แขวง

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

บดินทร4

ลําต้อยติ่ง เขต หนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปัจจุบัน
ชูวงศ์วัฒนะ ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการ

โรงเรียนบดินทรเดชา สิงห)์ สิงหเสนี( 4 สังกัด สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้

2555

นายมงคล

สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาโครงการส่งเสริม
และพัฒนากีฬากอล์ฟบดินทร 4
ที่มาของการสร้างสรรค์นวัตกรรม
การศึกษาดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่ โรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี) 4 เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ภายในสนามกอล์ฟเพรส
ประเทศไทย ทุก ๆ วันครูและนักเรียนรวมทั้งผู้ปกครองที่มา

OSOI

ซิเด็นท์ คันทรีคลับ ซึ่งเป็นสนามระดับมาตราฐานแห่งหนึ่งของ

12

ส่งบุตรหลานจะต้องผ่านบรรยากาศของสนามกอล์ฟอยู่ทุกวัน ทางผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูตระหนักว่า
โรงเรียนสมควรจะใช้ความได้เปรียบจากการที่โรงเรียนอยู่ใกล้สนามกอล์ฟที่มีมาตรฐานของประเทศไทยให้มีการ
จัดการเรียนการสอนกอล์ฟในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะพื้นฐานของกีฬากอล์ฟและรู้เรื่องกีฬากอล์ฟ จึงได้
เปิดให้มีการเรียนการสอนกอล์ฟมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบันโดยได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนและ
กิจกรรมอื่น ๆ ดีขึ้นเป็น

ข้

อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

ข้อค้นพบจากความได้เปรียบเรื่องบรรยากาศและ
สภาพสิ่งแวดล้อมดังกล่าวและเพื่อให้การดําเนินการจัด
กิจกรรมกอล์ฟทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครูผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจึงขอเสนอ
โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬากอล์ฟบดินทร 4 ขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกอล์ฟ

2555

เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้มีทักษะ
พื้นฐานของกีฬากอล์ฟ รู้จักกีฬา

ดูกีฬากอล์ฟเป็นทุกคน

3. เพื่อให้โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนากีฬากอล์ฟ
4. โรงเรียนมีอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5. ฝึกให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กับกีฬากอล์ฟ ฝึกให้เป็นสุภาพชนมีน้ําใจนักกีฬา
OSOI

6. มีนักกีฬากอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
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ภู

มิปัญญาสร้างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ผู้บริหารโรงเรียนได้มอบให้นายสมศักดิ์ สนกนก ครู
พลศึกษาของโรงเรียนซึ่งเป็นผู้สอนกอล์ฟในโรงเรียน
มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 เพราะเห็นว่ากอล์ฟเป็น
กี ฬ าที่ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นเป็ น สุ ภ าพชน ฝึ ก ความ
ซื่อสัตย์ และเป็นกีฬาที่ยังไม่มีโรงเรียนใดนําไปสอน
ในโรงเรียนเนื่องจากมีข้อจํากัดหลากประการ ทั้งด้าน

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนด

ตัวครูผู้สอน สถานที่ อุปกรณ์ แต่ผู้บริหารและคณะครูได้พัฒนาองค์ความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัด
1. จัดทําหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้

2555

การศึกษาจนประสบความสําเร็จ โดยสร้างสรรค์กิจกรรมในโครงการ 8 กิจกรรมด้วย

2จัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกอล์ฟ .
3จั ดซื้ อ จั ด ทํ าหนั งสื อ คู่ มื อ นิ ต ยสาร และ .
หนังสือพิมพ์ กีฬากอล์ฟ
4อบรมทักษะกอล์ฟให้กับครูผู้สอนกอล์ฟ ครู .
กลุ่มสาระฯต่างๆ และบุคลากรอื่นๆ ในโรงเรียน

OSOI

5 จัดตั้งชมรมกอล์ฟบดินทร .4
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6จัดการแข่งขันทักษะกีฬากอล์ฟภายในโรงเรียน .
7จัดหานักกีฬากอล์ฟเป็นนักกีฬาตัวแทนโรงเรียน .
8 .จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และจัดบอร์ดนําเสนอผลงานกิจกรรมกอล์ฟ
นับตั้งแต่ ปีการศึกษา 2547 จนถึงปัจจุบัน ได้ดําเนินกิจกรรมทั้ง 8 กิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง และพัฒนา
ตามลําดับทุก ๆ ปี จนทําให้บุคคลโดยทั่วไปรู้จัก โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)4 เป็นอย่างดีในด้านส่งเสริม
กีฬากอล์ฟ มีสื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ รายการโทรทัศน์ นําเสนอกิจกรรมกอล์ฟของ โรงเรียนบดินทรเดชา สิงห์ )
(สิงหเสนี4 หลาย ๆ รายการ มีหลักสูตร มีแผนการจัดการเรียนรู้ มีตําราเรียน ที่ทําขึ้นมาจากประสบการณ์ตรง
ทั้งหมด เพราะยังไม่มีตัวอย่างมี่ไหนให้ลอกเรียนแบบ จนครูสมศักดิ์ สนกนก ประเมินวิทยฐานะเป็นครูชํานาญ
การพิเศษ จากผลงานตําราเรียนกอล์ฟ มีอุปกรณ์การเรียนการสอนกีฬากอล์ฟ พร้อม และจํานวนเพียงพอ โดย
นักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น มีหนังสือเรียน มีนิตยสารให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า ครูผู้สอนได้มีโอกาส
รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

พัฒนาตนเองเข้าอบรมการเรียนการสอนกอล์ฟจากมืออาชีพ อบรมโค้ชกอล์ฟอาชีพ อบรมผู้ตัดสอนกอล์ฟ จน
ได้รับโอกาสให้เป็นผู้ตัดสินกีฬากอล์ฟ ในกีฬาแห่งชาติ และเยาวชนแห่งชาติ เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งกอล์ฟ
ในระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ นําความรู้มาพัฒนาครูทุกกลุ่มสาระฯในโรงเรียนให้รู้จัก
กีฬากอล์ฟ และมีพื้ น ฐานกีฬ ากอล์ฟ ทุกคน หลายๆ คน
สนใจ ก็สามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟได้ จัด
อบรมให้กับครูในโรงเรียนสหกิจ สหวิทยาเขต และใน
เขตพื้นที่ เพื่อเผยแพร่ผลงาน สามารถนําไปประยุกต์ใช้

2555

ในสถานศึกษาของตนเองได้

ทสรุป
ของความสําเร็จ
8 ปีแห่งความสําเร็จของการดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬากอล์ฟ บดินทร 4 ซึ่ง เป็น

OSOI

โครงการที่ทําอย่างต่อเนื่อง ทุกกิจกรรมพัฒนาอย่างเป็นระบบ ได้รับการยกย่องให้เป็น Best practices

15

ของโรงเรียน นําผลงานไปเผยแพร่ในงานนิทรรศการวิชาการมากกว่า 20 ครั้ง เป็นตัวแทนของ สพม.2ในนาม

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้ไปนําเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ )Best practices ( ในการจัดแสดงผลงานทาง
วิชาการ “Lab School Symposium 2011” ระดับประเทศ ปี 2554 ที่จังหวัดระยอง และ“โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนากีฬากอล์ฟบดินทร4” ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผลงานที่มีแนวปฏิบัติที่ยอดเยี่ยม ) Best
of the Best Practices ในการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ ( “Lab School Symposium 2011”
ระดับประเทศ 4 ภูมิภาค ได้มีโอกาสไปรับรางวัลเกียรติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในงานประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในฝันทั่วประเทศ ปี 2554 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียนบีช พัทยา
โรงเรียนผ่านการประเมินภายนอกจาก สมศ คณะกรรมการสรุป ผลออกมา ให้ 3 รอบที่ .โครงการ
สถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และผลการประเมินในตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์สถานศึกษา ได้ในระดับคุณภาพ ดีมาก โดยคณะกรรมการได้นําเสนอในเอกสาร
สรุปว่า “ จากการศึกษาเอกสาร สังเกต สัมภาษณ์ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ตัวแทนศาสนา และการ
นําเสนอของทางโรงเรียน พบว่าโครงการกิจกรรมที่เป็นจุดเด่น สามารถเป็นแบบอย่าง ได้ดี ได้แก่ โครงการ
ส่ งเสริม และพั ฒ นากีฬ ากอล์ ฟ บดิ น ทร4 ซึ่ งสถานศึ ก ษามี น โยบายให้ ผู้ เรี ยนมี พั ฒ นาทั้ งด้ านร่า งกาย ด้าน
สติปัญญา ด้านทักษะชีวิต อีกทั้งยังตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาในเรื่องการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ความรั บ ผิ ดชอบ ความซื่ อสั ต ย์ ต่ อตนเอง และผู้ อื่น การรู้จัก เคารพกติ ก า เป็ น แบบอย่ างของการพั ฒ นา

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

ส่งเสริมและพัฒนากีฬากอล์ฟบดินทร4 เป็น นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี )Good Practice ( ของ

OSOI

2555

นวัตกรรมการศึกษาที่สอดคลอ้งกับบริบทของโรงเรียนและสังคมฯลฯ”

16

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

A 95
เทคนิคการจัดการเรียนรู้

2555

โดยใช้กระบวนการวิจัย 10 ขั้นตอน ของโรงเรียนอนุบาลสตูล

ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนอนุบาลสตูล
โรงเรียนอนุบาลสตูล เลขที่ 1 ถนนสฤษดิ์ภูมินารถ ตําบล พิมาน อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ปัจจุบัน

OSOI

นางสาวกมลพร ทิพย์แก้ว ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

17

ประถมศึกษาสตูล ได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ เทคนิคการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย 10 ขั้นตอน ของโรงเรียนอนุบาลสตูล โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญ 3 ข้อ
1.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการใช้กระบวนการวิจัยในการแสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง

2. เพื่อให้ครูพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยให้สอดคล้องกับ

ศักยภาพและธรรมชาติของผู้เรียน
3.เพื่อให้โรงเรียนมีเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาที่ยั่งยืน

ข้

อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา
ในอดีต โรงเรียนอนุบาลสตูล เคยเผชิญปัญหา ผู้เรียนขาดการพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ การแสดงความ

คิดเห็น และ การแสดงหาความรู้ด้วยตนเอง

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

นวัตกรรมการศึกษาดังกล่าวได้นําไปสู่การปฎิบัติและประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด

ประสบการณ์จากข้อค้นพบดังกล่าวได้นําไปสู่ต้นแบบของแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเทคนิค
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย 10 ขั้นตอน ของโรงเรียนอนุบาลสตูล จนประสบความสําเร็จอย่างดี

ภู

2555

ยิ่ง

มิปัญญาสร้างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ระบบ ดังนี้

OSOI

ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่ว ได้ออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาไว้เป็น

18
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OSOI
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รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

ทสรุป
ของความสําเร็จ
ความสําเร็จของนวัตกรรมการศึกษาเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย 10 ขั้นตอน ของ
โรงเรียนอนุบาลสตูล ปรากฎอย่างชัดเจน ดังนี้

ความสําเร็จที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ; อาทิ
 ได้เรียนเรื่องที่สนใจอยากเรียนรู้
 ได้ไปศึกษานอกสถานที่
ใกล้ชิดครูและ รักครูมากขึ้น
ได้เรียนแบบบูรณาการ กับ วิชาอื่นๆ ทุกวิชา เช่น ศิลปะ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ การงานอาชีพ และ
เทคโนโลยี สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศเป็นต้น

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

 กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น เชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น

 ฯลฯ

ให้โอกาสนักเรียน ได้คิด ได้ทํามากขึ้น

2555

ความสําเร็จที่เกิดขึ้นกับครู ; อาทิ
เป็นกันเองกับนักเรียนมากขึ้น
ครูสอนโดยไม่ต้องใช้ตํารา หนังสือเรียน
ครูเรียนไปพร้อมนักเรียนทุกขั้นตอน
ใช้แหล่งเรียนรู้มากขึ้นทั้งในและนอกโรงเรียนห้องเรียนกว้างขึ้น

ความสําเร็จที่เกิดขึ้นกับผู้ปกครอง ; อาทิ

OSOI

ฯลฯ

20

ผู้ปกครองรู้และเข้าใจความสนใจ ความถนัดความสามารถและศักยภาพของบุตรหลาน พร้อมที่จะ
สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้
ผู้ปกครองเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษามากขึ้นโดยร่วมกับครูและผู้บริหารในการจัดการศึกษา
และร่วมกันส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของบุตรหลานทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน รวมทั้งในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
 ผู้ปกครองเป็นเครือข่ายการเรียนรู้กับผู้เรียน ครูและผู้ปกครองด้วยกัน
 ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวัดประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ฯลฯ

ความสําเร็จที่เกิดขึ้นกับชุมชน ; อาทิ
ประสานร่วมมือกับภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานประกอบการองค์กรภาครัฐและเอกชน เป็นการสื่อ
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

OSOI

2555
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 ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ

21

ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นห้องเรียนไร้ฝา ผนังกั้นของนักเรียน
 ชุมชนเป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้ในท้องถิ่นที่สําคัญ ตามความต้องการของผู้เรียน
 ชุมชนเข้ามาร่วมกําหนดนโยบายการจัดการเรียนรู้ ผ่านทางคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทน
ผู้ปกครอง และนักเรียน ฯลฯ

A 136
ไผทฯ ไตรบท
Patai Triple I Model

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนผไทอุดมศึกษา
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา เลขที่ 201 ถนนวิภาวดีรังสิต เขต
หลักสี่ กรุงเทพฯ ปัจจุบัน นายสมบูรณ์

บัวงิ้วใหญ่ ดํารงตําแหน่ง หัวหน้างาน ICT for Learning เป็น
ผู้เสนอผลงาน สังกัด : สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
Model สําหรับพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาความสามารถของครูและนักเรียน การ

2555

ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ไผทฯ ไตรบท Patai Triple I
พัฒนานวัตกรรมกระบวนการเรียนรู้ Patai Triple I Model (I3)โดยอยู่บนพื้นฐานของกรอบแนวคิดในการ
แก้ปัญหานักเรียนตามสภาพปัญหา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาได้ตามเป้าประสงค์ไปพร้อมกับการพัฒนาศักยภาพ
ครู โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการแสวงหาความรู้ได้หลากหลาย เลือกรับข้อมูลได้อย่าง
ชาญฉลาด มีคุณธรรมในการใช้เทคโนโลยีอย่างรับผิดชอบและสร้างสรรค์ โดยมีกรอบแนวคิดในการพัฒนา
1. Inquiry-Based Learning
2. Constructivism
3. Connectivism
4. Constructionism

OSOI

กระบวนการเรียนรู้มาจากทฤษฎี 6 ทฤษฎี ได้แก่

22

5. Multiple Intelligences
6. Behaviorism โดยนําแนวคิดสําคัญของ 6 ทฤษฎี
มาเชื่ อ มโยงประยุ ก ต์ เป็ น ขั้ น ตอนของกระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ Patai Triple I Model (I3) จนประสบ
ความสําเร็จ

OSOI

2555
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ข้

23

อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา
จากข้อค้นพบในการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม

การศึกษาภายใต้กรอบแนวคิดในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
จากทฤษฎีทั้ง 6 ทฤษฎี ตามปฐมบทและปรากฎการณ์ ณ
โรงเรียนไผทอุดมศึกษาไปสู่นวัตกรรมการศึกษา ไผทฯ ไตรบท
Patai Triple I Model โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญดังนี้
1.เพื่ อ พั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นให้ เป็ น
สังคมฐานการเรียนรู้ เน้นการมีส่วนร่วม ทั้งผู้บริหาร
ครู และนักเรียน
2.เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมด้านกระบวนการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมการแสวงหาความรู้ และคัดกรองข้อมูล
อย่างชาญฉลาดและมีคุณธรรม จัดกระทําข้อมูลเพื่อการประยุกต์สู่ผลงานสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้อย่าง
ถูกต้องต่อผู้อื่น
3.เพื่ อ พั ฒ นานั ก เรี ย นและครู ให้ เกิ ด ทั ก ษะการใช้ เทคโนโลยี ต ามหลั ก การ 5 Rs. 5 Reflection ของ
โรงเรียน
Respond : มีคุณธรรมการใช้เทคโนโลยี มีความรับผิดชอบต่อข้อมูลทั้งในด้านการเป็นผู้รับ
ข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูล และผู้ให้ข้อมูลในสังคมออนไลน์
Reconstruction : ปรับปรุงนิสัย เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบค้น แสวงหา
พัฒนาความรู้แทนการใช้ไปเพื่อความบันเทิง

Reconcile : เดินทางสายกลาง ไม่ยึดติดเพียงข้อมูลจากสังคมออนไลน์ฝ่ายเดียว แต่ใช้

ภู

มิปัญญาสร้างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ภูมิปัญญาสร้างสรรค์การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าวมีรายละเอียดจํานวนมาก สรุปเป็น Model

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

เทคโนโลยีเป็นทางเลือกในการแสวงหาและค้นคว้าข้อมูล
Respect : เคารพซึ่งกันและกัน โดยการอ้างอิงแหล่งที่มาจากการค้นคว้าข้อมูลเสมอ
Relation : สร้างสัมพันธ์อันยั่งยืน มีเครือข่ายในสังคมออนไลน์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์
4.เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมให้นักเรียนและครู ในการทํางานร่วมกันเป็นทีมตามความถนัดและความสามารถ
ของแต่ละบุคคล

สําหรับภาพรวมของการดําเนินการได้ดังนี้

OSOI

ระยะที่ 1 : Inquiry (ตามหาจนกว่าจะรู้)
๑. กระตุ้นความสนใจผู้เรียนด้วยคําถาม เชื่อมโยงสู่สิ่งที่นักเรียนกําลังจะเรียนรู้
๒. สํารวจความรู้พื้นฐานนักเรียน
๓. Pretest
๔. เขียน Inquiry Model
๕. สืบค้นตามหาข้อมูล และบันทึกในตารางแนวทางการค้นคว้าข้อมูล (ภาคผนวก)
๖. วิเคราะห์ข้อมูล ตามตารางวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (ภาคผนวก)

ระยะที่ 2 : Install (ประกอบขึ้นเป็นรูปร่างความคิด)
๑. นักเรียนนําความรู้และข้อมูลมาใช้เป็นพื้นฐาน เพื่อสร้างงาน

2555

Model กระบวนการเรียนรู้ Patai Triple I Model

24

๒. จัดทํา Story Board โครงร่างงาน
(ช่วงระยะนี้ ประสานงานร่วมกันระหว่างครูและครูเชี่ยวชาญ ICT


2555
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ระยะที่ 3 : Interaction (ปฎิกิริยาสะท้อนกลับ)
๑. Show time เป็นโอกาสให้นักเรียนได้มีเวลานําเสนองานผ่านสื่อ Socail network
๒. Post test และนักเรียน ประเมินตนเอง


การวัดผลประเมินผลประเมินผลสัมฤทิ์โดยการ Pretest-Postest
ประเมินทักษะ กระบวนการ และพฤติกรรม / โดยใช้แบบประเมิน Rubric Score
ประเมินความพึงพอใจ จากการประเมินตนเอง

ทสรุป
ของความสําเร็จ
ความสําเร็จจากการนํานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ ประสบความสําเร็จทั้งด้านนักเรียน
ครูผู้สอน ด้านผู้บริหาร โรงเรียนและชุมชน อาทิ

OSOI

ด้านนักเรียน

25

ด้านครูผู้สอน

๑. ครู เกิ ด การพั ฒ นาทั ก ษะการและและแสวงหาข้ อ มู ล และเข้ าถึ งข้ อ มู ล และได้ อ ย่ าง
หลากหลาย นํ าข้ อ มู ลไปใช้ ในการพั ฒ นาตนและการเรียนการสอนได้ เท่ าทั น ข้อ มู ล
ข่าวสาร
๒. ผลจากการเกิดการพัฒนา ทําให้ครูสามารถนําเชื่อมโยงประยุกต์ใช้ความรู้ของศาสตร์
สาระวิชากับเทคโนโลยี สู่การสร้างสรรค์ผลงานกระบวนการเรียนรู้และสื่อผสม ICT จน
ได้รับผลงานในระดับประเทศหลายรายการ (รายละเอียดตามภาคผนวก)
๓. ครูเกิดการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ Patai Triple I Model
เพื่อแก้ปัญหานักเรียน ฯลฯ

2555

ระดั บ ชั้ น เป รี ย บ เที ยบ ผลสั ม ฤท ธิ์ ปี
การศึ ก ษา 2553 กั บ ปี ก ารศึ ก ษา 2554
ค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงขึ้นทุกรายวิชา
๒. นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ต่อเนื่อง และนํ าไปใช้ ได้อย่ างต่อเนื่ องใน
ก ารสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ทั้ งใน ด้ าน ก ารใช้
เทคโนโลยีและวิธีการอื่น เพื่อแสวงหาคําตอบได้อย่างคล่องแคล่ว ชํานาญ และเข้าถึง
ข้อมูล ได้ง่าย รวดเร็ว และหลากหลาย
๓. นั ก เรี ย นมี ค วามสามารถในการประยุ ก ต์ ทั ก ษะการเรี ย นรู้ เชื่ อ มโยงกั บ ทั ก ษะทาง
เทคโนโลยีจนประสบความสําเร็จในการประกวดรายการระดับประเทศหลายรายการ
ฯลฯ

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

๑. ผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนของนั กเรียนทุ ก

OSOI

ด้านผู้บริหาร โรงเรียนและชุมชน

26
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๑. โ
ร
ง
เ
รี
ยนมีนวัตกรรมกระบวนการเรียนรู้ที่
แก้ปัญหา ครูและ นักเรียน ทําให้ผล
การจัดการศึกษา พัฒนาขึ้น
๒. โรงเรียนพัฒ นาศูนย์การเรียนรู้ ICT
For Learning ให้ ทั น สมั ยต่ อ การใช้
เทคโนโลยี
๓. โรงเรี ย น มี เครื อ ข่ า ยการเรี ย น รู้
( Partner School) เ พื่ อ ก า ร
แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้ ซึ่ ง กั น
และกัน ฯลฯ

OSOI

B 11
27

นวัตกรรม “ อ่านถูก แจกลูกชัด ”

ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนบ้านไร่ (ตระเวณชายแดนอนุสรณ์)
โรงเรียนบ้านไร่ (ตระเวณชายแดนอนุสรณ์) หมู่ที่ 10 ตําบลปาดังเบ

ซาร์ อําเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา ปัจจุบัน นายสุเจต บุญโสภา ดํารง
ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน สังกัด สพป.สงขลา เขต 3 ได้สร้างสรรค์และ
“ อ่านถูก แจกลูกชัด ” จนประสบความสําเร็จ

ข้

อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

พัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด้านสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

นักเรียนในการอ่าน เขียนภาษาไทย

2.เพื่อสร้างความสนุกสนาน

เพลิดเพลินในการอ่าน เขียนภาษาไทย

3.เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

2555

นวัตกรรมการศึกษาดังกล่าว จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สําคัญอาทิ 1.เพื่อดึงดูดความสนใจของ

และจ้นตนาการในการอ่าน เขียนภาษาไทย
4.เพื่อเป็นสื่อในการฝึก และ พัฒนา
ทักษะการอ่าน การเขียน
5.เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาทักษะทักษะการอ่าน การเขียนที่ส่งผล

OSOI

ให้เกิดความพร้อมในการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ฯลฯ

28

ภู

มิปัญญาสร้างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

ภูมิปัญญาสร้างสรรค์และพัฒนา ได้ดําเนินการโดยออกแบบนวัตกรรมเพื่อพัฒนาในภาพรวมโดยสรุป 3

ร ระยะที่ 1 ;
การประดิษฐ์
คิดค้น โดยผ่าน
การปรับปรุงให้
เหมาะสมกับกาล
สมัย

ระยะที่ 2;
พัฒนาการ โดย
ผ่านการทดลอง
ในนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย

ระยะที่ 3 ;
นํานวัตกรรมดังกล่าวไปสู่การ
ปฎิบัติในห้องเรียน

ระยะ ประกอบด้วย

2555

ในการดําเนินดังกล่าว จะมีแบบฝึกทักษะ การอ่านสะกดคําพื้นฐาน
หนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบการจัดการเรียนรู้

OSOI

สําหรับครู และ สําหรับการฝึกทักษะของครู

29

ความสําเร็จของนวัตกรรมดังกล่าว สรุปได้ ดังนี้

1. ความสําเร็จเชิงปริมาณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 21 คน อ่านออก
เขียนได้ ร้อยละ 100

2. ผลสําเร็จเชิงคุณภาพ

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

ทสรุป
ของความสําเร็จ

2.1 นักเรียนใช้ทักษะการอ่านการเขียนเพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนรู้สาระอื่นๆ ส่งผลให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2555

2.2 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน อ่านคล่อง เขียนถูกต้องมากขึ้น
3.เผยแพร่นวัตกรรมการศึกษาดังกล่าวให้โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลาเขต 3 จํานวน 3
โรงเรียน ได้แก่

ทุ่งไม้ด้วน

บ้าน
OSOI

 โรงเรียน

30

โรงเรียนวัดยางทอง ( รัตนประชานุกูล )
 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
4.เผยแพร่โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 โรงเรียนบ้านท่าและหลา

ประถมศึกษาสตูล จํานวน 2 โรงเรียน ได้แก่

2555

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

 โรงเรียนวัดทุ่งเสม็ด “มิตรภาพที่ 114”

B 23
ชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ 1 เฟส

ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ วิทยาลัยเทคนิคลําพูน

วิทยาลัยเทคนิคลําพูน เลขที่ 42 ถนนลําพูน – ป่าซาง ตําบล ในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
OSOI

ปัจจุบัน นายบุญเลิศ ห้าวหาญ ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการวิทยาลัยลําพูน สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการ

31

อาชีวศึกษา จังหวัดลําพูน ได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด้าน สื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ชุดฝึก

ทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส จนประสบความสําเร็จ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
การศึกษาของชาติ สอดคล้องกับแนวคิด อาชีวะสร้างชาติ ซึ่งเป็นพลังปัญญาที่สําคัญของการพัฒนาของประเทศ
ไทยในอนาคต

1.เพื่อใช้ประกอบการเรียนการ

วัตถุประสงค์สําคัญอาทิ
สอนวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ รหัสวิชา 2104 - 2108

2.เพื่อแก้ปัญหาการขาด

สื่อการเรียนการสอนและชุดฝึกภาคปฎบัติในวิชาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม

3,เพื่อเผยแพร่ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทําและพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทัดเทียมมาตรฐานสากล

2555

ข้อค้นพบ และ ต้นแบบสําคัญของแนวทางการพัฒนา นวัตกรรมการศึกษาดังกล่าวเป็นการจัดทําขึ้นโดยมี

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา

OSOI

ข้

อค้นพบ

32

ภู

มิปัญญาสร้างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดังกล่าว ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จาก พ.ศ.

OSOI

2555

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

2553 – ปัจจุบัน ตามลําดับ ดังนี้

33

2555

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

พ.ศ. 2554 ได้พัฒนาชุดฝึกการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ เฟส จํานวน 7 ชุด

OSOI

ฯลฯ
34

ทสรุป
ของความสําเร็จ

ความสําเร็จจากความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทํา
และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ชุดฝึกทักษะการต่อวงจร
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส เกิดผลต่อผู้เรียน

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

ผู้สอน และ การอาชีวิศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
อาทิ

 ผู้เรียนเกิดความตั้งใจศึกษาเรียนรู้

เนื่องจากมีโอกาสได้ฝึกทักษะไปพร้อมกับการเรียนรู้
ภาคทฤษฎี

 ผลงานได้รับการเผยแพร่

เพื่อถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และ
ประสบการณ์ให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ จากโรงเรียนและ
สถาบันการศึกษาต่างๆ
 ผลงานได้รับรางวัลต่างๆ
อาทิ

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

2555

การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาตร์
งานวิจัยและหุ่นยนต์ ประจําปีการศึกษา 2544 ณ
วิทยาละยเทคนิคลําพูน
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทสื่อการเรียนการสอน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 23 ณ วิทยาลัย

OSOI

อาชีวศึกษาแพร่  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจําปีการศึกษา

35

2544 ประเภทสื่อการเรียนการสอน ระดับชาติ ณ MCC HALL เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

B 38
เครื่องตัดแต่งไม้พุ่มไม้ประดับแบบกรรไกร

สวนสาธารณะมักจะนิยมใช้กรรไกรขนาดใหญ่ในการตัดซึ่งเสียเวลา
สิ้นเปลิง และไม่เกิดการผ่อนแรงแต่อย่างใด
แรงบรรดาลใจอีกส่วนหนึ่งมาจากการชมรายการโทรทัศน์ที่
กําลังรณรงค์การประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ํามัน ประหยัดไฟฟ้า เพื่อลดภาวะโลกร้อน และเพื่อปฎิบัติตาม
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้ศึกษา ค้นคว้า และทดลองแสวงหา
วิธีการใหม่ๆในการประดิษฐ์กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้โดยใช้มอเตอร์ติดใบสังกะสีแผ่นเล็กๆไปทดลองตัดแต่งใบไม้ได้
สําเร็จ จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวเพื่อเป็นนวัตกรรมการศึกษาที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียน
และ เพื่อแนวคิดดังกล่าวให้แก่ผู้สนใจทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย
นําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ และ การนําไปปฎิบัติงานจนประสบความสําเร็จ

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)เลขที่ 443 หมู่
ที่ 12 ตําบลบ้านหมอ อําเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ปัจจุบัน
นายสุวัฒน์ แสนทวี ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาล
บ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) สังกัด สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ได้สร้างสรรค์และพัฒนา นวัตกรรมการศึกษา
ด้านสื่อและเทคโนโลยีด้านการศึกษา เครื่องตัดแต่งไม้พุ่มไม้ประดับ
แบบกรรไกร ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากการสังเกตนักการภารโรงหรือ
คนงานตัดไม้พุ่มแต่งไม้ประดับในโรงเรียน
ตามสถานที่ราชการ
หน่วยงานเอกชนหรือตาม

2555

ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)

OSOI

ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์

36

ข้

อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา

จากข้อค้นพบในเบื้องตนนําไปสู่ต้นแบบของการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาเครื่องตัดแต่งไม้พุ่มไม้ประดับ

OSOI

2555

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

แบบกรรไกร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนใน
ด้านต่างๆ ได้แก่

37

1. สร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนให้เกิดการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
การสืบค้นความรู้เพื่อเป็นแก่นความรู้ของนักเรียนเอง
2. สร้างกระบวนการคิด การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
การประเมินค่า และกระบวนการนําไปใช้ในการเรียนการสอนให้
เกิดกับตัวนักเรียนอย่างแท้จริง
3. สร้างกระบวนการทํางานในระบบกลุ่ม การทํางานเป็น
ทีม สร้างความ
รับผิดชอบร่วมกันและสร้างองค์ความรู้ของวิชาและการทํางานงาน
ร่วมกัน
4. สร้างความสัมพันธภาพอันดีให้กับครอบครัว ชุมชน
สังคม ของนักเรียนใน
การให้ความรัก ช่วยเหลือกัน มีนํา้ ใจต่อกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ฯลฯ

ภู

มิปัญญาสร้างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

การดําเนินการออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ได้ดําเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ โดยใช้
มิติในการพัฒนาที่เชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างปัญหา แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่ใช้วิธีการพัฒนาดังนี้

เรียนรูทดลองเอง
้
/

กระบวนการคิด วิเคราะห์
สังเคราะห์ ประเมินค่า

องค์ความรู้เดิม

องค์ความรู้ใหม่

สูญเสียพลังงาน

ประหยัดพลังงาน
มีมูลค่า

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

กรอบแนวคิดในการพัฒนา

ใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยวงจรพัฒนาคุณภาพแบบ PDCA ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่าง

2555

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่ใช้วิธีการพัฒนา

ได้แก่
1. การวางแผน (Plan – P) คือ การทํางานใด ๆ ต้องมีขั้นการวางแผน เพราะ
ทําให้มีความมั่นใจว่าทํางานได้สําเร็จ เช่น วางแผนการสอน วางแผนการวิจัย เป็น
ต้น
2. ก า ร
ชั้นเรียนตามแผนการวิจัย คือ การลงมือเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบปัญหาการวิจัย

OSOI

ปฏิบัติ (Do – D) เป็นขั้นของการลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ การปฏิบัติวิจัยใน
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ที่ตั้งไว้ในแผน

3.

ตรวจสอบ (Check – C) เป็ น ขั้นของการประเมินการทํ างานว่าเป็ นไป

ตามแผนที่วางไว้หรือไม่ มีเรื่องอะไรปฏิบัติได้ตามแผน มีเรื่องอะไรที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแผน หรือปฏิบัติแล้ว
ไม่ได้ผล การตรวจสอบนี้จะได้สิ่งที่สําเร็จตามแผน และสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข
4. การปรั บ ปรุ ง แก้ ไข (Action – A) เป็ น ขั้ น ของการนํ า ข้ อ บกพร่ อ งมาวางแผนเพื่ อ การปฏิ บั ติ ก ารแก้ ไข
ข้อบกพร่อง แล้วลงมือแก้ไข ซึ่งในขั้นนี้อาจพบว่าประสบความสําเร็จ หรืออาจพบว่ามีข้อบกพร่องอีก ผู้วิจัยหรือผู้
ทํ า ง า น ก็ ต้ อ ง
ตรวจสอบเนื้อหาเพื่อ
แก้ไข แล้วนําไปแก้ไข
อีกต่อไป งานของ
การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น

OSOI
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จึงเป็นการทําไปเรื่อย
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ๆ ไม่ มี วั น หยุ ด การ
ทําวิจัยไปเรื่อยๆเป็นการพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทสรุป
ของความสําเร็จ
ความสําเร็จของการจัดทําและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ได้ส่งผลอย่างสําคัญทั้งแก่ผู้เรียน ครู
ผู้บริหาร สถานศึกษา ชุมชน อาทิ

ผลที่เกิดกับครู
1. ครูได้สร้างงานให้นักเรียนนําวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้นํามา
สร้างคุณค่าและมูลค่าของเครื่องตัดแต่งไม้พุ่มไม้ประดับแบบกรรไกร
2. ครูได้สร้างงานให้นักเรียนนําวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้นํามา
สร้างเป็นเครื่องตัดแต่งไม้พุ่มไม้ประดับแบบกรรไกรในการตัดแต่งไม้
พุ่มไม้ประดับในสวน ในบ้าน
3. ครูได้สร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนให้เกิดการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การสืบค้นความรู้เพื่อเป็นแก่นความรู้ของ
นักเรียนเอง ฯลฯ

2555

1. นักเรียนได้ประดิษฐ์เครื่องตัดแต่งไม้พุ่มไม้ประดับ
แบบกรรไกร
2. นักเรียนศึกษาหลักการทํางานของเครื่องตัดแต่งไม้
พุ่มไม้ประดับแบบกรรไกร
3. นักเรียนนําเครื่องตัดแต่งไม้พุ่มไม้ประดับแบบ
กรรไกรไปช่วยบิดามารดาตัดแต่งไม้พุ่มไม้ประดับในสวน ในบ้าน
4. นักเรียนได้รู้จักการประหยัดพลังงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและลดภาวะโลกร้อน

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

ผลที่เกิดกับนักเรียน

1. เกิดการสนับสนุน เสริมกําลังใจในการทํางานของผู้บริหาร
เพื่อเป็นแรงผลักดันต่อการเรียนการสอนภายในและภายนอก
สถานศึกษา
2. สร้างองค์กรหรือ คณะครูหันมาใส่ใจต่อการเรียนการสอน
ในระบบการทํางานเป็นทีม
3. สร้างคน(นักเรียน) สร้างงาน(นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้รู้ในท้องถิ่นและชุมชน) และสร้าง
องค์ความรู้ให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาและเผยแพร่ไปสู่ภายนอกสถานศึกษา

OSOI

ผลที่เกิดกับผู้บริหาร
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4. สนองหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และมีเจตจํานงที่ช่วยลด
ภาวะโลกร้อนของโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง

ผลที่เกิดกับสถานศึกษา
1. เป็นแหล่งความรู้ ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีคุณค่าภายในสถานศึกษา
2. นักเรียนมีคุณภาพทางด้านวิชาการ ทักษะการปฏิบัติเรียนรู้จากสภาพจริง นําไปใช้จริง
3. เป็นแหล่งการเรียนรู้ เครือข่ายความรู้ให้กับสถานศึกษาอื่น

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

ผลที่เกิดกับชุมชน
1. ชุมชนหรือผู้ปกครองนําเครื่องตัดแต่งไม้พุ่มไม้ประดับแบบกรรไกรไปสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว
2. ชุมชนได้นําเครื่องตัดแต่งไม้พุ่มไม้ประดับแบบกรรไกรไปตัดแต่งไม้พุ่มไม้ประดับในสวน ในบ้าน
ชุมชน ตามสาธารณะ เพื่อความสะดวก และประหยัดพลังงาน
3. ชุมชนได้เข้าถึงหลักพอเพียงที่ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ

หุ่นฝึกทักษะการช่วยชีวิต

OSOI
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ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนหอวัง

ต้นแบบของแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา หุ่นฝึกทักษะ
การช่วยชีวิต นั้นนักเรียนเกิดจากสภาพปัญหาการที่นักเรียนไม่สามารถ
ฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพได้ทั้งนี้เนื่องจากการฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพนั้นไม่สามารถฝึกกับคนที่อยู่ในสภาวะ
ปกติได้เพราะจะก่อให้เกิดอันตรายกับบุคคลที่เป็นหุ่น ทั้งนี้เพราะหลักการสากลในวิธีการเรื่อง การผายปอด และ
การนวดหัวใจจําเป็นต้องฝึกปฏิบัติกับหุ่นจึงจะสามารถปฏิบัติได้โดยปลอดภัย มิให้ฝึกกับคนจริง ๆ เพราะอาจเป็น
อันตรายถึงแก่ชีวิตได้ แต่ปัญหาที่ต้องเผชิญก็คือราคาของหุ่นที่ใช้ฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพมีราคาสูงถึงตัวละ
1
28,000 บาท ซึ่งผู้รายงานไม่สามารถจัดหาหุ่นมาให้นักเรียนใช้ฝึกทักษะดังกล่าวได้
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้บริหารและคณะครูจงึ ได้ศึกษา ค้นคว้าความรู้จากเอกสาร และผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อนําความรู้ดังกล่าวมาสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา หุ่นฝึกทักษะการช่วยชีวิต จนประสบ
ความสําเร็จเป็นต้นแบบของการสร้างสรรค์และพัฒนา หุ่นฝึกทักษะการช่วยชีวิต ที่นําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลที่สมบูรณ์

2555

ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา

2
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โรงเรียนหอวัง เลขที่ 16ถนนพหลโยธิน 9/ แขวง จตุจักร เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร ปัจจุบัน
นายพชรพงศ์ ตรีเทพา ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนหอวัง สังกัด สพม2 เขต . กรุงเทพมหานคร ได้
สร้างสรรค์และพัฒนา นวัตกรรมการศึกษาด้านสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา หุ่นฝึกทักษะการช่วยชีวิต เพื่อใช้ใน
การเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนหอวัง จนประสบความสําเร็จ สามารถนําไปใช้ช่วยชีวิตผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจนประสบความสําเร็จ
นับเป็นนวัตกรรมการศึกษาที่มีคุณค่ายิ่งต่อมวลมนุษยชาติในปัจจุบัน

42

ภู

มิปัญญาสร้างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

หลังจากสร้างสรรค์และพัฒนาหุ่นฝึกทักษะการช่วยชีวิตแล้วได้ดําเนินการทดลองใช้ในการจัดการเรียน
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การสอนจริง ผลจากการทดลองใช้พบประเด็นสําคัญ อาทิ

43

1. ขณะที่เชยคาง กดหน้าผากวาล์วบานสวิงไม่ทํางานจึงไม่สามารถเป่าปากได้
2. ขณะนวดหัวใจปรากฏว่าหัวหุ่นกดกระแทกพื้นเกิดเสียงดัง
3. การตั้งแกนของส่วนหัวทําให้วาล์วบานสวิงไม่ทํางาน
4. หัวหุ่นหลุดจากแกนที่ต่อกับตัวหุ่นขณะ
ทําการนวดหัวใจ5. ลวดสปริงที่ใช้ในการนวดหัวใจอ่อน
6 การหักพับของสายยางขนาด 5 มิลลิเมตร
7. ตําแหน่งของสายยางที่จะใช้บีบจมูกมีพื้นที่น้อยทําให้
บีบยาก และไม่สะดวกต่อการบีบจมูกขณะเป่าปาก
8. ซี่โครงของตัวหุ่นเวลานวดหัวใจขบกับตัวฐานของหุ่น
9. ผู้รายงานไม่ได้ตัดตําแหน่งของกระดูก Xiphoid
10. ในขณะทําการนวดหัวใจลําตัวของหุ่นจะเคลื่อนที่ไปมา
ตลอดเวลา
11. เมื่อนําหุ่นนอนราบกับพื้นลําตัวของหุ่นจะยกสูงขึ้นจากพื้นเนื่องจากหัวหุ่นมีน้ําหนักมากกว่าลําตัว
เป็นต้น

แม้จะต้องเผชิญปัญหาอุปสรรคนานัปการ แต่ผู้บริหารและ

4

คณะครูยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่อง ศึกษาค้นคว้าและพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอรับคําแนะนํา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลจากความมุ่งมั่นในการพัฯนวัตกรรม

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

ทสรุป
ของความสําเร็จ

การศึกษาหุ่นฝึกทักษะการช่วยชีวิต ด้วยความมุ่งมั่นตลอดมา

OSOI
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2555

ส่งผลให้ประสบความสําเร็จอย่างน่าชื่นชม

44

B 48
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนราชดําริ
โรงเรียนราชดําริ เลขที่ 163 ถนนเฉลิมพรเกียรติ ร 9.แขวง
ดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบัน

นายจีระศักดิ์ จันทุดม ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนราชดําริ
สั งกั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 2 จั งหวั ด
กรุ ง เทพมหานคร ได้ ส ร้ า งสรรค์ แ ละ

พั ฒนา

นวัตกรรมการศึกษา ด้าน สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากพบว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นนวัตกรรมด้าน
การเรียนการสอนอย่างหนึ่งที่ช่วยทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนด้วยตนเองเป็นรายบุคคล ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตาม

2555

ความสามารถ ตามความต้องการของตนเอง โดยครูเป็นผู้อํานวยความสะดวกและให้คําแนะนําปรึกษาในกรณีที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนหรือการปฏิบัติกิจกรรมในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จนประสบความสําเร็จ ผู้เรียนสามารถ

OSOI

เรียนรู้ได้ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
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ข้

อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา

ก่อนที่จะดําเนินการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
ดังกล่าว ผู้บริหารและคณะครูพบว่าปัญหาสําคัญในการจัดการเรียนการสอน
คือ จํานวนนักเรียนต่อห้องมีปริมาณจํานวนมากทําให้ยากต่อการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามที่
ต้องการ ทั้งนี้สามเหตุสําคัญประการหนึ่งก็คือการจัดการเรียนการสอนซึ่ง
ขาดสื่อที่เหมาะสมบางครั้งขาดความน่าสนใจ นักเรียนขาดความ
ด้วยข้อค้นพบดังกล่าว ได้นําไปสู่แนวความคิดในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่องศาสนาให้มีความน่าสนใจ
ผ่าน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญ 3 ประการได้แก่
.1เพื่ อพั ฒ นาหนั งสื ออิ เล็ กทรอนิ กส์ วิชาพระพุ ท ธศาสนา เรื่อง หลั กธรรมทางพระพุ ท ธศาสนา ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 80/80 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 5
.2เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและ หลังเรียนด้วย
การเรียนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

ภู

.3 เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การเรี ย นรู้ ด้ ว ยหนั ง สื อ

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

กระตือรือร้นในการเรียนรู้

มิปัญญาสร้างสรรค์

2555

อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ในการการออกแบบ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาได้ดําเนินการโดยได้กําหนด
ขอบเขตและข้อจํากัดของการศึกษาพัฒนาไว้ดังนี้

OSOI

1. ประชากร
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ประชากรที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชดําริ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 7 ห้องเรียน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 214 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชดําริ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
ด้วยวิธีจับสลากจาก 7 ห้องเรียนให้เหลือ 1 ห้องเรียน จํานวน 40 คน

3. ระยะเวลาในการทดลอง
การทดลองครั้งนี้ ทําการทดลองระหว่าง พฤษภาคม 2554 – ตุลาคม 2554 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2554
รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

4. เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา เรื่อง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สร้างขึ้นตามกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551 โดยผู้รายงานแบ่งเนื้อหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ออกเป็น 3 บทเรียนดังนี้
บทเรียนที่ 1 คุณค่าแห่งธรรมะ
บทเรียนที่ 2 อริยสัจ 4

2555

บทเรียนที่ 3 มงคล 38

ทสรุป
ของความสําเร็จ

OSOI

ความสํ า เร็ จ จากการสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมการศึ ก ษา หนั ง สื อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เรื่ อ ง หลั ก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนา สรุ ป ได้ ดั ง นี้
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1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์จากการทดลองพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ย
แล้ว คะแนนจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีคะแนน
ก่ อ นเรี ย น 22.22 คะแนน คะแนนหลั ง เรี ย นได้ เท่ า กั บ 35.03 จาก
คะแนนเต็ ม 40 คะแนน ซึ่ ง เมื่ อ นํ า คะแนนเฉลี่ ย มาวิ เ คราะห์
เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งทางสถิ ติ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของ
นักเรียนหลังเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สูงกว่าก่อนเรียนอย่าง มี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ผลดั งกล่ า วเกิ ด จากการที่ ผู้ เรี ย นได้
เรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองจากหนั งสื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจาก
กระบวนการพั ฒ นาที่ เป็ นระบบการได้เพิ่ มกระบวนการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และความรู้จากการอภิป รายกับ เพื่ อนในชั้น เรียน และ
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ฯ
2.ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นในการเรี ย นโดยใช้ ห นั ง สื อ
อิ เล็ กทรอนิ กส์ พ บว่ านั กเรี ย นที่ เรีย นจากหนั งสื อ อิ เล็ ก ทรอนิ กส์ วิ ช าพระพุ ท ธศาสนา เรื่ อ ง หลั กธรรมทาง
พระพุทธศาสนา มีความพึงพอใจในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยเฉลี่ย 4.75 ซึ่งอยู่ในช่วงเกณฑ์คุณภาพดีมาก โดย
นักเรียนได้รับความรู้จากการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และความเหมาะสมของการใช้เวลา
มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด จากผลการสํารวจสามารถสรุปได้ว่านักเรียนที่เรียนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา มีความพึงพอใจในการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในระดับดีมากสามารถที่จะนําไปใช้ในการ
เรียนการสอนได้
โดยสรุปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ที่กําหนดไว้ คือ 80/80 แสดง
ให้เห็นว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพจริง นักเรียนมีระดับความรู้ในเกณฑ์ที่สูงขึ้น
และสามารถนําไปใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
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B
87
เข็น นับ-คัด-: เครื่องคัดแยกมะนาวอัตโนมัติแบบประหยัดพลังงาน

ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

OSOI

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) เลขที่ 129 หมู่ 5 ตําบล

49

ธาตุ อําเภอเชียง จังหวัดเลย ปัจจุบัน นายทินกร นนทการ ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (หนองบัวลําภู-เลย) ได้สร้างสรรค์และ
พัฒนา นวัตกรรมการศึกษา ด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา เข็น นับ-คัด-: เครื่องคัดแยกมะนาวอัตโนมัติ
แบบประหยัดพลังงาน จนประสบความสําเร็จทั้งด้านความรู้ และทักษะเพื่อการศึกษาและอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลที่สมบูรณ์
นวัตกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ สําคัญใน 3 ประเด็น
สําคัญ ได้แก่

2, เพื่อสร้างนวัตกรรมเข้าแข่งขันรายการวิทยสัประยุทธ์
ปี 2 สายแผ่นฟ้า
3. เพื่อสร้างสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ในการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์

ข้

อค้นพบ

2555

แบบประหยัดพลังงาน

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

1. เพื่อสร้างนวัตกรรมในการคัดแยกมะนาวอัตโนมัติ

ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา
แนวคิ ดการสร้างสรรค์ และพั ฒ นานวั ตกรรมการศึ กษา เรื่อง เข็น -คั ด -นั บ : เครื่องคั ดแยกมะนาว

อัตโนมัติแบบประหยัดพลังงาน ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) เป็น
นวั ต กรรมที่ จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ เข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ในรายการวิ ท ยสั ป ระยุ ท ธ์ ปี 2 สายแผ่ น ฟ้ า (ภาค
เทคโนโลยี (สสวท.) กับบริษัท เวิร์คพอยด์ จํากัด ออกอากาศทางช่อง 5 เวลา 18.00 – 19.00 น. ในช่วง

OSOI

ตะวันออกเฉียงเหนือ) รอบแรก ซึ่งเป็นรายการที่ได้รับความร่วมมือจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
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เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2555 โดยใช้โจทย์ “เข็น-คัด-นับ” สร้างเครื่องคัดแยกมะนาวที่สามารถใช้งานได้
จริง โดยไม่ใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทางคณะผู้ร่วมพัฒนานวัตกรรมอันประกอบด้วยคณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ กับคณะนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ร่วมกันพัฒนาเครื่องคัด
แยกมะนาวอัตโนมัติแบบประหยัดพลังงาน โดยใช้พลังงานจากรถเข็น ทําให้เกิดพลังงานกลต่อกับสเตอร์ไปยัง
แกนเชื่อมต่อกับระบบคัด โดยการเจาะช่องตามขนาดมะนาวโดยใช้ท่อพีวีซี และส่วนนับใช้เครื่องนับจํานวนแบบ
กด นําเข้าแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศเข้ารอบสองต่อไป
น วั ต กรรม ดั งกล่ าว
นับเป็นนวัตกรรมที่สามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้

ภู

ในการจัดการเรียนรู้ และ พัฒนาต่อยอดไปสู่การ

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

พัฒนาอาชีพได้ในหลากหลายมิติ

มิปัญญาสร้างสรรค์

การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ในการออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ได้ดําเนินการอย่างเป็นระบบ ดังนี้
 การออกแบบกลไกการให้พลังงานกลจากการเข็น แทนการใช้ไฟฟ้าออกแบบโดยใช้รถเข็น
ต่อสเตอร์เข้ากับล้อ มีโซ่คล้องผ่านไปยังสเตอร์ในระบบคัด
 การออกแบบระบบการคัดให้ได้ขนาดที่ต้องการออกแบบโดยเจาะท่อพีวีซีตามขนาดเส้นผ่าน

OSOI

2555

ศูนย์กลางใหญ่สุดของมะนาว คือ มะนาวเบอร์ เจาะช่องขนาด 3 มะนาวเบอร์ .มม 27 เจาะช่องขนาด 4

51

คือมะนาวที่ไม 1 ส่วนมะนาวเบอร์ .มม 42 เจาะช่องขนาด 2 และมะนาวเบอร์ .มม 40่เข้าช่องใด

 การออกแบบระบบการลดความบอบช้ําของมะนาวออกแบบโดยทําช่องรองรับมะนาวทําจาก
พลาสติกทํามุมเอียงหลายชั้น เป็นการลดแรงกระทํา
 การออกแบบระบบการนับจํานวนมะนาวตามขนาดที่คัดเรียบร้อยแล้วออกแบบโดยการให้ลูก
มะนาวตกลงบนคานกดเครื่องนับจํานวนตามขนาดที่คัดแยกแล้ว
 การออกแบบรูปแบบการนําเสนอและอธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ ออกแบบโดยการใช้
รูปภาพเคลื่อนไหว Animation จําลองการทํางาน และอธิบายโดยใช้หลักการทางกลศาสตร์
เครื่ อ งคั ด แยกมะนาวที่ ส ร้า งสรรค์ แ ละพั ฒ นาดั งกล่ าว สามารถใช้ งานได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี

ที่ เหมาะสมอยู่ ในช่ ว ง 1-10 เมตรต่ อ นาที ส่ ว น
ความแม่ น ยํ า ในการนั บ จํ า นวน มี ค่ าใกล้ เคี ย งกั บ
ปริม าณจริง และมี ก ารลดการบอบช้ํ าของมะนาว
โดยมีฐานรับเป็นพื้นเอียงรองรับหลายชั้นจนตกลงใน
ช่องเก็บมะนาวตามขนาดที่คัดแยกแล้ว

ทสรุป
ของความสําเร็จ
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มากน้อยขึ้นอยู่กับความเร็วในการเข็น แต่ความเร็ว

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

ประสิทธิผลที่สมบูรณ์ สามารถคัดมะนาวได้จํานวน

ความสําเร็จจากการสร้างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา 11.6 การขยายผลและเผยแพร่ผลการ
พัฒนา เพื่อการศึกษาเรียนรู้ในหลากหลายช่องทาง อาทิ
จัดแสดงที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย แก่ผู้สนใจทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง และแขกผู้มี
OSOI

เกียรติที่มาเยี่ยมชมโรงเรียน

52

ออกอาการทางโทรทัศน์ช่อง 5 รายการวิทยสัประยุทธ์ ปี 2 สายแผ่นฟ้ า เวลา 18– 00.
19 .น 00.ในวันเสาร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2555
 นําเสนอทางเว็บไซต์ของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบริษัท เวิร์ค
พอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จํากัด
Youtubeโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เครือข่าย Facebook และหนังสือพิมพ์ ซึ่งดู
รายละเอียดเพิ่มเติมจาก http://www.youtube.com/watch?v=L_hpzor6j1M หรือดูรายการทีวีย้อนหลังจาก
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www.google.co.th

B 98
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบสถานการณ์จําลอง

2555

วิชาเครื่องรับวิทยุ เรื่อง ความถี่และการรับ-ส่งวิทยุ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2
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ป
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ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ตําบล สําราญ อําเภอ เมือง จังหวัด ยโสธร ปัจจุบัน นายจิระวัฒน์ ชวลิต
ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการ สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้สร้างสรรค์
และพัฒนา นวัตกรรมการศึกษา ด้านสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเครื่องรับวิทยุ เรื่อง ความถี่และการรับส่งวิทยุ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2 จนประสบความสําเร็จทั้งด้านความรู้ และทักษะเพื่อการศึกษา
และอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลที่สมบูรณ์

ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา
ความเป็นจริงที่มีความสําคัญในการจัดการเรียน

การสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของ
สถานศึกษาที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ และ
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ข้

อค้นพบ

ทักษะที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือเข้าสู่
ตลาดแรงงานหรือใช้เป็นพื้นฐานสําหรับการศึกษาต่อในระดับ
ความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
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ที่สูงขึ้น การจัดการศึกษาจึงต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ แต่การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 2209-2104เครื่องรับ
วิทยุ เป็นวิชาที่มีเนื้อหาเป็นนามธรรม เช่น การเกิดคลื่นวิทยุ การผสมความถี่วิทยุกับความถี่เสียง การ
แพร่กระจายของคลื่นวิทยุ เป็นต้น ด้วยสาเหตุดังกล่าวนี้ จึงทําให้เกิดปัญหาทั้งครูที่สอนและนักศึกษาที่เรียน
ในส่วนของครูที่สอนปัญหาก็คือต้องใช้เวลามากสําหรับอธิบายเนื้อหาเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ หรือทําให้นักศึกษา
สามารถสร้างมโนทัศน์ในเรื่องคุณลักษณะต่าง ๆ ของคลื่นวิทยุ ส่วนนักศึกษายิ่งทําให้เกิดปัญหาในกระบวนการ
เรียนรู้มากเพราะว่าต้องใช้เวลามากเพื่อทําความเข้าใจ หรือบางส่วนไม่สามารถสร้างมโนทัศน์เนื้อหาที่เรียน จน
เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ PowerPoint เป็นต้น สื่อการสอนเหล่านี้ล้วนแต่ไม่สามารถสาธิต การเกิดคลื่นวิทยุ การ

OSOI

ทําให้เกิดความท้อแท้ ขาดกําลังใจที่จะศึกษาต่อไป นอกจากนี้สื่อการสอนวิชาเครื่องรับวิทยุที่มีใช้ก่อนหน้านี้ จะ
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แพร่กระจาย และคุณลักษณะอื่นๆ ของคลื่นวิทยุ เพื่อแสดงให้ผู้เรียนได้เห็นเหมือนของจริง จึงทําให้ผู้เรียนไม่
สามารถทําความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้อย่างแท้จริง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา จนทําให้ผู้เรียนหรือ
นักศึกษาไม่สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปฝึกทักษะปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ

ภู

มิปัญญาสร้างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

การเผชิญกับปัญหาดังกล่าว ผู้บริหารและคณาจารย์จึงคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา การพัฒนา
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บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบสถานการณ์จําลองวิชาเครื่องรับวิทยุ เรื่อง ความถี่และการรับ-ส่งวิทยุ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญ 4 ประการประกอบด้วย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบสถานการณ์จําลอง วิชาเครื่องรับวิทยุเรื่อง
ความถี่และการรับ-ส่งวิทยุ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบสถานการณ์จําลอง วิชาเครื่องรับ
วิทยุ เรื่องความถี่และการรับ-ส่งวิทยุ
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
แบบสถานการณ์จําลอง วิชาเครื่องรับวิทยุ เรื่องความถี่และการรับ-ส่งวิทยุ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น
ปีที่ 2
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4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบ
สถานการณ์จําลอง วิชาเครื่องรับวิทยุ เรื่องความถี่และการรับ-ส่งวิทยุ

OSOI

การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
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การสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาดังกล่าว ได้ออกแบบเป็นบทเรียนมัลติมีเดียซึ่งหมายถึง การนํา
คอมพิวเตอร์มาควบคุมสื่อต่างๆ เพื่อทํางานร่วมกันในลักษณะการผสมผสานอย่างเป็นระบบ โดยการประยุกต์
คอมพิวเตอร์ที่รวมภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อความ และข้อมูลไว้ด้วยกัน ทําให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลและ
ข่าวสารรูปแบบต่างๆ ได้ครบถ้วนและน่าสนใจ
มากกว่าการเห็นแต่ข้อความเพียงอย่างเดียว และ
สามารถตอบสนองจุดมุ่งหมายของการเรียนการ
สอนได้อย่างสมบูรณ์

กระจ่างชัดกว่าการศึกษาเรียนรู้ผ่านตําราที่ขาด
สื่อที่มีปฎิสัมพันธ์เชื่อมโยงซึ่งกันและกันจน
ประสบความสําเร็จ

ทสรุป
ของความสําเร็จ
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สามารถสร้างความเข้าใจในบทเรียนต่างๆได้
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ผลจากการดําเนินการปรากฏว่า

การจัดทํานวัตกรรมการศึกษา วิชาเครื่องรับวิทยุ เรื่อง ความถี่และการรับ-ส่งวิทยุ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 2 ประสบความสําเร็จในระดับมาก สามารถแก้ไขปัญหาที่สั่งสมมาแต่เดิมให้หมดไป ดังตารางแสดงผลการประเมินความพึง
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พอใจของนักศึกษา ดังต่อไปนี้
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ตาราง ; แสดงความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบ
สถานการณ์จําลอง วิชาเครื่องรับวิทยุ เรื่องความถี่และการรับ ส่งวิทยุรายการประเมิน

S.D.



แปลผล

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ ไม่ทําให้อุปกรณ์จริงชํารุดหรือ
เสียหาย เมื่อสาธิต………………………………………………………

4.38

0.96

มาก

เหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริง….……………………………………….

4.08

0.98

มาก

.3บทเรียนคอมพิวเตอร์ ทําให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียน ………

4.56

0.83

มากที่สุด

4.39

0.95

มาก

4.68

0.62

มากที่สุด

4.14

98.0

มาก

3.68

0.97

มาก

ของคลื่นวิทยุได้ดีขึ้น................………………………………………

3.59

0.96

มาก

.9ผู้เรียนได้มีโอกาส เรียนรู้ด้วยตัวเองตามอัตภาพ……………

4.39

0.68

มาก

.10คําแนะนําการใช้บทเรียนเข้าใจง่าย………...........................

98.3

97.0

มาก

11. คําอธิบายแต่ละหัวข้อของบทเรียนอ่านเข้าใจง่าย ………….

3.87

0.94

มาก

.12ลักษณะตัวอักษรของบทเรียนน่าสนใจ…………………………..

4.41

0.88

มาก

.13สีของตัวอักษรน่าสนใจชวนให้น่าอ่าน…..............................

4.32

084

มาก

.14เสียงเพลงบรรเลงประกอบชัดเจน………..............................

52.4

67.0

มากที่สุด

.15เสียงบรรยายประกอบบทเรียนชัดเจน…. ………………………

4.43

0.65

มาก
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.2บทเรียนคอมพิวเตอร์สถานการณ์จําลองทําให้ผู้เรียน

.4บทเรียนคอมพิวเตอร์ ทําให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาของ
ความถี่และการรับ ส่งวิทยุ มากยิ่งขึ้น-………………………
.5บทเรียนคอมพิวเตอร์ ทําให้ผู้เรียน สามารถเลือกหัวข้อ ที่
จะเรียนได้ตามความต้องการ ………………………………….……
.6บทเรียนคอมพิวเตอร์ ทําให้ผู้เรียนมองการเรียนรู้วิธีใช้
คอมพิวเตอร์เป็นเรื่องง่าย ………………….………………………..
7. ผู้เรียนอ่อนในกลุ่ม มีโอกาสได้รับคําแนะนําจากผู้เรียนเก่ง
ในกลุ่มได้ตลอดเวลา.……………………………………………………
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.8บทเรียนคอมพิวเตอร์แบบสถานการณ์จําลอง เรื่องความถี่
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และรับส่งวิทยุ ทําให้ผู้เรียนสร้างมโนทัศน์คุณ-ลักษณะ

.16เสียงบรรยายฟังเข้าใจง่าย…………..……………………………….

4.41

0.96

มาก

.17ภาพประกอบบทเรียนชัดเจน……….………………………………

4.59

0.68

มากที่สุด

.18ภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหาบทเรียน……………………

4.46

0.78

มาก

.19การตอบโต้กับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม..............................

93.3

96.0

มาก

4.03

0.64

มาก

24.4

82.0

มาก

.20แสดงความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสม

............................................................................

ความพึงพอใจโดยรวม

จากตาราง

แสดงให้เห็นว่า 4นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบ

สถานการณ์จําลอง วิชาเครื่องรับวิทยุ เรื่องความถี่และการรับส่งวิทยุที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น- มีค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนส่วน 24.4

2555
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ความสําเร็จดังกล่าว จะเป็นฐานการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาต่อยอดให้เกิดการพัฒนาในระดับสูงสุดต่อไปในอนาคต
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ผลการประเมินยู่ในระดับมาก 82.0 มาตรฐาน
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D 14
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การบริหารวิกฤติน้ําท่วมด้วยวิถีธรรมชาติ

ป

โรงเรียนสัตยาไส จังหวัด ลพบุรี
ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนสัตยาไส

โรงเรียน สัตยาไส เลขที่ 99 หมู่ 2 ถนน สุระนารายณ์ อําเภอ ชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี ปัจจุบันนางลัดดา

จุลวงศ์ ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการ สังกัด สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้สร้างสรรค์และ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษาด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ การบริหารวิกฤติน้ําท่วมด้วยวิถีธรรมชาติ โรงเรียน
สัตยาไส จังหวัด ลพบุรี ซึ่งเป็นสถานการณ์จริง เพื่อการบริหาร การเรียนรู้ และ เป็นบทเรียนสําคัญในสภาวะ
วิกฤตซึ่งเป็นเรื่องสืบเนื่องจากเมื่อเดือนตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา ประเทศไทยเกิดวิกฤตการณ์น้ําท่วมในหลายพื้นที่
ซึ่งนําความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล จังหวัดลพบุรี เป็นจังหวัดที่ได้รับความเสียหายมากที่สุด
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จังหวัดหนึ่ง และโรงเรียนสัตยาไสก็ประสบปัญหาน้ําท่วมเช่นกัน โดยระดับน้ําสูงกว่า 2 เมตร ซึ่งโรงเรียนไม่ได้มี
แผนเตรียมรับมือไว้แต่ประการใด จึงทําให้พื้นที่การเกษตรและทรัพย์สินต่าง ๆ ของโรงเรียนเสียหายรวมมูลค่ากว่า
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ล้านบาท
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ข้

อค้นพบ

จากบทเรียนดังกล่าว ทําให้บุคลากรในโรงเรียนในทุกระดับรวมถึงผู้ปกครองได้ร่วมกันวิเคราะห์หาทาง
แก้ไขปัญหา โดยเริ่มจากการสํารวจพื้นที่ของโรงเรียนว่ามีจุดใดที่น้ําไหล รั่ว เข้ามาได้ทั้งทางท่อระบายต่าง ๆ และ
คันดินที่พังทะลาย จากนั้นจึงมีการวางแผนในการเตรียมรับมือตามกระบวนการที่เรียกกันว่า กระบวนการ “4
เตรียม” ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนการเตรียมใจ เตรียมเสบียง เตรียมสถานที่และเตรียมอพยพ ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
เตรียมพร้อมให้กับครู บุคลากรและที่สําคัญคือนักเรียนได้ฝึกเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ําท่วมหากเกิดขึ้น
อีกในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญ 3 ประการ
1. เพื่อเสริมสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ําด้วยวิถีธรรมชาติจากบุคลากรทุกฝ่าย
โดยผ่าน กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย
2. เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤติน้ําท่วมที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต
3. เพื่อเผยแพร่แนวคิด หลักการ กระบวนการและผลสําเร็จที่เป็น
รูปธรรม สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง
ให้กับผู้เรียน ครู ผู้บริหารและผู้สนใจ

มิปัญญาสร้างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ภูมิปัญญาสร้างสรรค์การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา เริ่มจากบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนมีการประชุม

2555

ภู

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา

วางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม และเตรียมรับมือเพื่อให้เกิดผลเสียหายน้อยที่สุดหากเกิดปัญหาขึ้นมากอีก โดยได้
ออกแบบเป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้แนวทางการเตรียมรับมือภาวะน้ําท่วมด้วยวิถีธรรมชาติของโรงเรียนสัตยาไส มี 4
ขั้นตอน หรือ 4 เตรียม คือ

1. เตรียมใจ เป็นการฝึกจิตใจให้นักเรียนคิดในสิ่งที่ดี ที่มีประโยชน์ ทุกเช้าครูและนักเรียนจะเริ่มต้นวัน
จะทําให้เกิดปัญญา

OSOI

ใหม่ด้วยการสวดมนต์นั่งสมาธิ และก่อนเข้าเรียนแต่ละวิชา นักเรียนต้องมีสมาธิในการเรียน เขาต้องตั้งสติให้ได้ ซึ่ง
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2. เตรียมเสบียง เมื่อเตรียมจิตใจของนักเรียนแล้ว ทุกคนก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาทุกอย่าง
โรงเรียนก็ต้องช่วยให้เขาอยู่ได้ในหากมีวิกฤติเกิดขึ้น สิ่งที่สําคัญที่สุดคืออาหารการกิน โรงเรียนสัตยาไสเป็น
ตัวอย่างของการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ทั้งในวิถีคิดและวิถีปฏิบัติ โรงเรียนต้องสามารถ
อยู่ได้ดว้ ยตัวเอง โดยมีการปลูกข้าว ปลูกผัก มีการกัก
เก็บน้ําในสระน้ําเพื่อใช้สําหรับผลิตน้ําดื่ม น้ําใช้เอง
ผ่านวิธีการสอนให้เด็กรู้จักรักธรรมชาติ ไม่ทําให้
ธรรมชาติเสียหาย พยายามใช้พลังงานที่มีอยู่ใน
ธรรมชาติ เช่น การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
พลังงานลมจากกังหันลม การผลิตน้ํามันไบโอดีเซลจากน้ํามันที่ใช้แล้ว เป็นต้น
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3. เตรียมสถานที่ โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการภัยพิบัติขึ้น ซึ่งมีหน้าที่ในการวางแผนและ
ดําเนินการรับมือกับภัยพิบัติต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นคณะกรรมการจะคอยสํารวจบริเวณโรงเรียนว่าจุดใด
อันตรายเช่น มีดินถล่มจากภูเขาที่อยู่ข้าง ๆ โรงเรียน จึงมีวิธีการป้องกันไม่ให้ดินถล่ม เช่น การปลูกหญ้าแฝก การ
ปลูกไผ่ ซึ่งมีรากเยอะเพื่อยึดดินไว้ รวมถึงการอุดรอยรั่วของท่อน้ําที่เชื่อมต่อจากแม่น้ําป่าสักด้านข้างของโรงเรียน
นอกจากนี้ยังคอยประสานกับกรมอุตุนิยมวิทยาที่อยู่ใกล้โรงเรียนเพื่อติดตามข้อมูลของระดับน้ําซึ่งจะส่งผลต่อ
โรงเรียนอยู่ตลอดเวลา
4. เตรียมอพยพ การซ้อมอพยพทําเป็นประจําทุกภาคเรียน โดยมีการ
อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจกับนักเรียนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ซึ่งไม่
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เพียงแต่การซ้อมหนีภัยน้ําท่วมเท่านั้น ยังมีการซ้อมหนีภัยหากเกิดแผ่นดินไหว
หรือไฟไหม้ เมื่อวันซ้อมมาถึงทุกคนจะรู้หน้าที่ของตนซึ่งต้องเตรียมพร้อมเสมอ
เพื่อความปลอดภัย หากเกิดวิกฤติขึ้นมาทุกคนจะรู้วา่ จะต้องไปรวมตัวกันที่จุดใด
จากนั้นจะอพยพไปยังจุดต่อไป เด็กโตจะคอยช่วยเหลือเด็กเล็กระหว่างทาง มี
การจําลองเหตุการณ์ภาวะคับขัน เช่น การเกิดอุบัติเหตุระหว่างทาง นักเรียนจะมี
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วิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
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ที่ การดําเนินงาน
1
2
3
4
5

ร ะ ย ะ เว ล า ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินงาน
สํารวจสภาพปัญหา
พ.ย. 2553 ผู้บริหาร คณะครู
พนักงาน
ผู้ บ ริ ห ารประชุ ม ครู บุ ค คลากรในโรงเรี ย น และผู้ ป กครองเพื่ อ ม.ค. 2554
ผู้บริหาร
รับทราบนโยบาย
บุคลากรทุกฝ่ายร่วมวางแผนการดําเนินงานและมอบหมายหน้าที่
ก.พ. 2554 ผู้บ ริห าร คณะครู
พนักงาน
ดําเนินการตามโครงการ
มี.ค.2554- ผู้บริหาร คณะครู
ก.พ. 2555
ประเมินและสรุปผลกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ
มี.ค. 2555
ผู้บริหาร/คณะครู
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ความสําเร็จต่างๆที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาทผ่านกระบวนการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยผ่านกระบวนการวางแผน การบริหาร และ การจัดการอย่างเป็นระบบตาม
ขั้นตอนที่กําหนดไว้ตามลําดับเวลา
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ทสรุป
ของความสําเร็จ

การเผชิญหน้ากับวิกฤติการณ์ตามธรรมชาติที่มีพลังแฝงเร้น ซึ่งไม่มีกําหนดวัน กําหนดเดือน และกําหนดปี
การเตรียมความพร้อมในทุกขณะ คือทางรอดปลอดภัยที่ตั้งอยู่บนฐานของความไม่ประมาทเป็นสําคัญ
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ที่แน่ชัดเป็นสถานการณ์ซับซ้อนเกินกว่ามนุษย์จะคาดถึง
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D 72
การพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
5 หลักการ 3 แนวทาง

OSOI

: กรณีศึกษาโรงเรียนชิตใจชื่น จังหวัดปราจีนบุรี
63

ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนวัดสุทัศน์

โรงเรียนชิตใจชื่น เลขที่ 146 หมู่ 4 ถนนบ้านสร้าง – พนมสารคาม ตําบล บ้านสร้าง อาเภอ บ้านสร้าง
จังหวัดปราจีนบุรี ปัจจุบัน นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนชิตใจชื่น สังกัด สพม.
เขต 7 ได้สร้างสรรค์และพัฒนา นวัตกรรมการศึกษา ด้านการบริหารและจัดการสถานศึกษาการ จัดการด้าน

ข้

อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา
ประวัตความเป็นมาของโรงเรียน ; โรงเรียนชิตใจชื่นเป็นโรงเรียนดีประจําอําเภอ (โรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1)
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อาคารสถานที่ จนประสบความสําเร็จ

ของอําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เปิดทาการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีนักเรียน 391 คน มีครู
มิถุนายน 2554 )

จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลปีการศึกษา 2551 พื้นที่ของโรงเรียนชิตใจชื่นมี

ประมาณ 20 ไร่ คิดเป็นพื้นที่อาคารและสิ่งก่อสร้างในสัดส่วน 9,775ตารางเมตร และมีที่ดินว่างเปล่าที่ต้อง

2555

จานวน 21 คน บุคลากรสนับสนุน 3 คน นักการ 1 คน พนักงานขับรถ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน ( ข้อมูล 10

ปรับปรุง ดูแล แก้ไขและพัฒนา ประมาณ 22,200 ตารางเมตร จากสภาพพื้นที่ดังกล่าว โรงเรียนมีปัญหาและข้อ

OSOI

จากัดด้านต่าง ๆ อาทิ
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1. อาคารสถานที่กว่าร้อยละ 60 และ
สิ่งแวดล้อมกว่าร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมดอยู่ใน
สภาพที่ชารุดทรุดโทรมต้องปรับปรุงซ่อมแซมและ
พัฒนาอย่างเร่งด่วนเกือบทุกพื้นที่ในโรงเรียน แต่
โรงเรียนมีพันธกิจต้องให้บริการทางวิชาการ
บริการด้านอาคารสถานที่และด้านอื่นๆ กับชุมชน
องค์กรภาครัฐและเอกชนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ

OSOI
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3 ครั้ง
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2. ข้อจากัดด้านบุคลากรในดูแลรักษาและ
พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม (ปัจจุบัน มี
นักการภารโรงเหลืออยู่ 2 คน)
3. ข้อจากัดด้านงบประมาณที่ต้องมีการ
จ้างบุคลากรเพิ่มขึ้นซึ่งปัจจุบันการจ้างบุคลากร 1
คน ทางานเว้นวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์เงินเดือน
ขั้นต่าที่ต้องจ่ายต่อคน ประมาณ 6,500 บาท
4. นักเรียนขาดจิตสานึกในการอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
5. นักเรียนขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และขาดทักษะในการทางานเป็นทีม
6. ขาดแหล่งเรียนรู้ที่ดีที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
7. ครูส่วนใหญ่ขาดความสนใจ ขาดความเอาใจใส่และไม่เห็นความสาคัญของการดูแล บารุงรักษา พัฒนา
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ฯลฯ
จากสภาพของอาคารสถานที่และอื่นๆทําให้ผู้บริหารและคณะครูได้ร่วมกันวางแผนกําหนดแนวทางการ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด้านการบริหารและจัดการสถานศึกษา การจัดการด้านอาคารสถานที่ การพัฒนา
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 5 หลักการ 3 แนวทาง : กรณีศึกษาโรงเรียนชิตใจชื่น จังหวัด
ปราจีนบุรีกระบวนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญ 5 ประการ
1. ลดปริมาณพื้นที่ที่เป็นจุดอับจุดบกพร่องและจุดเสื่อมโทรมให้เกิดความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่
ปลอดภัย เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดี เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

2. ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานและช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอัตรากาลังของบุคลากรในการ
ดูแลรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
3. เพิ่มและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4. พัฒนาทักษะกระบวนการคิดและทักษะการทางานเป็นทีมให้กับนักเรียนครูและบุคลากร
5. นักเรียน ครู บุคลากรและชุมชนเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ

มิปญ
ั ญาสร้างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ในการออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาซึ่งกําหนดเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนา
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 5 หลักการ 3 แนวทาง ประกอบด้วย
หลักการที่ 1 หลักการเป็นเจ้าของ
เป็นหลักการกระจายความรับผิดชอบให้กับนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครองและคณะกรรมการ
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ภู

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของพื้นที่ฯลฯ

เมื่อทุกคนได้เป็นเจ้าของพื้นที่ที่ได้รับจัดสรร

2555

หลักการที่ 2 หลักการมีส่วนร่วม
แล้ว ผู้ที่มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของทุกคนจะต้องร่วมกันคิด
วางแผน หาวิธีการในการปรับปรุง พัฒนา บารุงรักษา
พื้นที่ที่รับผิดชอบด้วยกระบวนการคิด กระบวนการ

OSOI

ปฏิบัติและการประเมินผลงานอย่างสร้างสรรค์ ฯลฯ
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หลักการที่ 3 หลักการพิจารณาความคุ้มค่า
ทรัพยากรทั้งหลายที่ใช้ในการพัฒนาเพื่อให้อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเกิดความสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม น่าอยู่ ปลอดภัย เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดี และอาจก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ฯลฯ
หลักการที่ 4 หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
การบริหารจัดการพื้นที่ที่ทุกคนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของนั้น นอกจากจะพิจารณาถึงความคุ้มค่าแล้ว สิ่งที่ทุก

นาเอาหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปฏิบัติ ฯลฯ

การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
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คนจะต้องคิดคานึงอยู่เสมอ คือ การน้อม

หลักการที่ 5 หลักการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เมื่อผู้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของพื้นที่รับผิดชอบทุกคน นาหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ การ
OSOI

พัฒนาจะเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน สมาชิกทุกคนต้องหมั่นตรวจสอบ ดูแล แก้ไข ควบคุมคุณภาพรักษา
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มาตรฐาน การปฏิบัติและพยายามยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติให้สูงขึ้น โดยคานึงถึงผลลัพธ์

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น พยายามศึกษาค้นคว้าวิจัยการดาเนินงานเพื่อให้ได้วิธีปฏิบัติที่ดีและเป็นแบบอย่างในการ

ทสรุป
ของความสําเร็จ

ผลงานที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 5 หลักการ 3
แนวทาง ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ตามลําดับดังนี้
1. สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนมีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่ ปลอดภัย โรงเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาและพัฒนามากขึ้น พื้นที่ที่เป็นจุดอับ จุดบกพร่อง
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พัฒนาอย่างสร้างสรรค์

และจุดเสื่อมโทรมมีปริมาณลดลงเหลือประมาณร้อยละ 5
เคยใช้จ่าย 18,000 บาทต่อเดือน เหลือเพียง 8,000 บาทต่อเดือน

2555

2. ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลรักษาความสะอาด การพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมลดน้อยลงจากเดิม
3. นักเรียน ครู บุคลากรและผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด และฝึกทักษะในการทา
งานเป็นทีม สามารถพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม และสามารถนา
แนวคิดและประสบการณ์ไปใช้ปฏิบัติงานในสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่ต่างไปจากโรงเรียนได้
4. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน ทาให้นักเรียนและชุมชนได้รับ
ความสะดวกสบาย มีความสุขและความพึงพอใจในการทากิจกรรมและการใช้บริการ
5. อาคารสถานที่ของโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 สะอาด สวยงาม น่าอยู่ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดี และ
OSOI

ประโยชน์ต่อโรงเรียน
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1. อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนมีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่และปลอดภัย
2. โรงเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาและ พัฒนามากขึ้น
3. โรงเรียนมีรายได้อื่นอันเกิดจาการบริหารจัดการพื้นที่ ฯลฯ

ประโยชน์ต่อนักเรียน
1. นักเรียนมีความรู้ในหลักประชาธิปไตยสามารถนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้
2. นักเรียนมีความรู้ในหลักเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนาไปใช้ในชีวิตจริงได้
3. นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มและการทางานเป็นทีม ฯลฯ

ประโยชน์ที่เกิดกับชุมชน

OSOI
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1. เป็นแบบอย่างด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน ในการนาไปประยุกต์ใช้
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2. ชุมชนเกิดความตระหนักและเห็นความสาคัญของการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
3. ชุมชนพึงพอใจในการใช้บริการอาคารสถานที่ที่โรงเรียนจัดให้
4. โรงเรียน ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทาให้การคิดสร้างสรรค์พัฒนาด้านต่างๆ
เกิดขึ้นได้โดยง่าย

การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมที่พัฒนา
ความสามารถทางปัญญา
ตามความแตกต่างของนักเรียนรายบุคคล (One
Student One Talent : OSOT)

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียสตรีวิทยา

โรงเรียนสตรีวิทยา เลขที่ 82 ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร ปัจจุบัน นางจํานงค์ แจ่มจันทรวงษ์

OSOI

ป

2555

D 82
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ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีวิทยา สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้สร้างสรรค์และ
พัฒนา นวัตกรรมการศึกษา ด้านการบริหารและจัดการสถานศึกษา การ

OSOI
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พัฒนาระบบกิจกรรมผู้เรียน จนประสบความสําเร็จในหลากหลายมิติ

71

ข้

อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา

จากการที่ผู้บริหาร และคณะครูได้ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมที่พัฒนาความสามารถทางปัญญาตามความ
แตกต่ า งของนั ก เรี ย นรายบุ ค คล OSOT (One Student One Talent)ซึ่ ง เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมความสามารถทางปัญญาของนักเรียนตามความแตกต่าง
 ศึ กษาความสามารถของนั กเรี ยนหลั ง
รายบุคคล
การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจรรม
พัฒนาผู้เรียนของครูที่ส่งเสริมความสามารถทางปัญญาของนักเรียน
รายบุ ค คล ซึ่ งบริ ห ารจั ด กิ จกรรมพั ฒ นาผู้ เรียนหนึ่ งคนหนึ่ งยอด
เยี่ยม (One Student One Talent) ภายใต้การจัดกิจกรรมชุมนุม
ที่กําหนดให้นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม 1 คาบสัปดาห์ /
และฝึ ก ทั กษ ะป ฏิ บั ติ น อกชั้ น เรี ย น โดยมี ก ลุ่ ม เป้ าห มาย
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ประกอบด้ ว ยฝ่ า ยบริ ห าร 5 คน ครู 153 คน และนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-5 โรงเรียนสตรีวิทยา ปีการศึกษา 2553 จํานวน
2,581 คน วิธีดําเนินการแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ระยะเตรี ย มการ มี ก ารประชุ ม ผู้ เกี่ ย วข้ อ ง ระดม
ความคิดเห็ น อภิ ป ราย และเสนอแนะ สรุปผลนํ าไปสู่ การปฏิบั ติ
และร่วมกําหนดขอบเขตการดําเนินงาน พัฒนาเครื่องมือประเมิน
ความสามารถทางปัญญา เตรียมครูในอัตราส่วนครูหนึ่งคนต่อนักเรียนไม่เกิน 20 คน ครูใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
กําหนดความสามารถทางปัญญาของตน คิดสร้างสรรค์และนําเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมที่พัฒนาความสามารถ
ทางปัญญาคนละหนึ่งกิจกรรม ครูจัดทําแบบทดสอบก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม จัดทําแผนการจัดกิจกรรม
และแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมของนักเรียน
ระยะที่ 2 ระยะดําเนินการ จําแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมายตามความสามารถทางปัญญาเป็น 8 ด้านตามแนวคิด
ทฤษฎีพหุปัญญา โดยให้นักเรียนทําแบบประเมินความสามารถทางปัญญา ทําให้ได้นักเรียนที่มีความสามารถทาง
ปัญญา 8 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มความสามารถทางปัญญาด้านภาษา การสื่อความ / (Linguistic intelligence)
กลุ่ มความสามารถทางปั ญ ญาด้ านการใช้ เหตุ ผล ตรรกะ และคณิ ต ศาสตร์ (Logical-mathematic
intelligence)
กลุ่มความสามารถทางปัญญาด้านดนตรีและท่วงทํานอง (Musical/ Rhythmic intelligence)
กลุ่ ม ความสามารถทางปั ญ ญาด้ า นการมองเห็ น และมิ ติ สั ม พั น ธ์ (Visual-Spatial intelligence)
กลุ่ มความสามารถทางปั ญ ญาด้ านการเคลื่ อ นไหวร่ างกาย (Bodyly – Kinesthetic intelligence)
กลุ่ มความสามารถทางปั ญ ญาด้ านการเป็ น ผู้ นํ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล (Interpersonal
intelligence)
กลุ่มความสามารถทางปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal intelligence)
กลุ่มความสามารถทางปัญญาด้านธรรมชาติและเข้าใจในธรรมชาติ (Naturalist intelligence)
นักเรียนเข้ากลุ่มพัฒนาความสามารถทางปัญญาที่ได้จากผลการประเมินของตนเอง
ระยะที่ 3 ระยะประเมินผล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ประเมินความคิดเห็นของครูและนักเรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม ใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงคุณภาพโดยการสังเกตและสัมภาษณ์ ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม วิเคราะห์เนื้อหา สร้างข้อสรุปที่ได้จาก
การสังเกตและสัมภาษณ์ จํานวนกิจกรรมจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่พัฒนาความสามารถทางปัญญา มีทั้งหมด 95
กิจกรรม
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ผลการดําเนินงาน สรุปได้ดังนี้
1.รูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถพิเศษตามความแตกต่างของนักเรียนรายบุคคล ตามแนวคิด
ทฤษฎีพหุปัญญา เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่กิจกรรมแต่ละกิจกรรมสามารถพัฒนาความสามารถทางปัญญาของ
นักเรียนแต่ละคนได้มากกว่าหนึ่งด้าน ดังแสดงในแผนภาพ
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แผนภาพแสดงโมเดล
การจัดกิจกรรมของ
เรียนรู้
และการพัฒนา
ทางปัญญา 8 ด้าน
2. รูปแบบและกระบวนการจัดกิจกรรมมี ขั้นตอน ดังแสดงในแผนภาพ 5

ความสัมพันธ์ของ
กลุ่มสาระการ
ความสามารถ

ขั้นที่ 5 ประเมินผล
ขั้นที่ 4 ดําเนินกิจกรรม
ขั้นที่ 3 จําแนกนักเรียน
และมอบหมายครู
ขั้นที่ 2 พัฒนาเครื่องมือ
ประเมินความสามารถทางปัญญา

3.ผลการประเมิ นการจัดกิจกรรมพบว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจกับการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถ
ทางปั ญ ญาในโครงการ One student One talent ใน
ระดับปานกลาง X ) = 3.25, S.D. = 0.77 (สิ่งที่ นักเรียน
เห็ นด้ วยในระดั บ มาก คื อการให้ นั กเรี ยนมี อิ สระในการ
สร้างสรรค์งานด้วยตนเอง X )= 3.54, S.D. =1 .05(
4. การจัดกิจกรรมที่พัฒนาความสามารถทางปัญญา
ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาที่นํามาใช้ในการพัฒนาความสามารถทางปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5
มี 95 กิจกรรม ซึ่งจําแนกตามความสามารถทางปัญญา 8 ด้าน ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาได้ดังนี้
4.1 กิจกรรมที่พัฒนาความสามารถทางปัญญาด้านภาษาการสื่อ/ความ (Linguistic intelligence) มี
จํานวน 29 กิจกรรม
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ทสรุป
ของความสําเร็จ
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แผนภาพแสดงรูปแบบและกระบวนการจัดกิจกรรม ขั้นตอน 5
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ขั้นที่ 1 ทําความเข้าใจ
กับครูผู้ปฏิบัติ
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4.2 กิจกรรมที่พัฒนาความสามารถทางปัญญา
ด้ า นการใช้ เ หตุ ผ ล ตรรกะ และคณิ ต ศาสตร์ (Logicalmathematic intelligence) มีจํานวน 11 กิจกรรม
4.3 กิจกรรมที่พัฒนาความสามารถทางปัญญา
ด้ า น ด น ต รี แ ล ะ ท่ ว งทํ า น อ ง (Musical/Rhythmic
intelligence) มีจํานวน 5 กิจกรรม
4.4 กิจกรรมที่พัฒนาความสามารถทางปัญญา
ด้ าน ก ารม อ งเห็ น แ ล ะมิ ติ สั ม พั น ธ์ (Visual-Spatial
intelligence) มีจํานวน 6 กิจกรรม
4.5 กิจกรรมที่พัฒนาความสามารถทางปัญญาด้านการเ
คลื่ อ นไห วร่ า งกาย (Bodyly – Kinesthetic intelligence) มี
จํานวน 6 กิจกรรม
4.6 กิจกรรมที่พัฒนาความสามารถทางปัญญาด้านการ
เป็นผู้นํามีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal intelligence)
จํานวน 2 กิจกรรม
4.7 กิจกรรมที่พัฒนาความสามารถทางปัญญาด้านการ
เข้ า ใจ ต น เอ ง (Intrapersonal intelligence) มี จํ า น ว น 11
กิจกรรม
4.8 กิ จ กรรมที่ พั ฒ นาความสามารถทางปั ญ ญาด้ า น
ธรรมชาติ แ ละเข้ า ใจในธรรมชาติ (Naturalist intelligence) มี
จํานวน 14 กิจกรรม
นอกจากนี้ ยั งมี กิ จกรรมที่ พั ฒนาความสามารถทางปั ญญา
มากกว่า 1 ด้าน ดังนี้คือ
4.9 กิจกรรมที่พัฒนาความสามารถทางปัญญาด้านภาษา/
การสื่ อ ความ (Linguistic intelligence) และด้ า นดนตรี แ ละ
ท่ ว งทํ า นอง (Musical/Rhythmic intelligence) มี จํ า นวน 3
กิจกรรม
4.10 กิจกรรมที่พัฒนาความสามารถทางปัญญาด้านการ
ใช้ เหตุ ผ ล ตรรกะ และคณิ ตศาสตร์ (Logical-mathematic intelligence) และด้ านการมองเห็ น และมิ ติ สั ม พั น ธ์
(Visual-Spatial intelligence) มีจํานวน 5 กิจกรรม
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4.11 กิ จ กรรมที่ พั ฒ นาความสามารถทางปั ญ ญาด้ า นการเป็ น ผู้ นํ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ ระหว่ างบุ ค คล
(Interpersonal intelligence) และด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal intelligence) มีจํานวน 1 กิจกรรม
4.12 กิ จ กรรมที่ พั ฒ นาความสามารถทางปั ญ ญาด้ า นธรรมชาติ แ ละเข้ า ใจในธรรมชาติ (Naturalist
intelligence) และด้านการใช้เหตุผล ตรรกะ และคณิตศาสตร์ (Logical-mathematic intelligence)
นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาความสามารถทางปัญญา มีค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการเข้า
ร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 91 กิจกรรม และ
พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
จํานวน 4 กิจกรรม
เนื่องจากสาระรายละเอียด การสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา เรื่อง การศึกษารูปแบบการจัด
กิจกรรมที่พัฒนาความสามารถทางปัญญาตามความแตกต่างของนักเรียนรายบุคคล (One Student One
Talent
: OSOT) มีสาระรายละเอียดที่น่าสนใจเป็นจํานวนมาก การนําเสนอสาระในหนังสือนี้ เป็นการนําเสนอลักษณะ
ของการสรุปย่อทําให้บางประเด็นขาดหายไป
ท่านที่สนใจศึกษารายละเอียด สามารถศึกษาสาระฉบับเต็มได้ที่ โรงเรียนสตรีวิทยา เลขที่ 82 ถนนดินสอ
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร โทรศัพท์ 02-281-6505, 02-282-1626 โทรสาร 02-282-1300 web site :
www.satriwit.ac.th
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D 84
โรงเรียนพึ่งพาตนเอง ตามหลัก
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(สูงเนินโมเดล)

ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม

2555

โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม หมู่ที่ 10 ตําบลเนินยาง อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปัจจุบันนายชนินทร์
คะอังกุ ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนสูงเนินวิทยาคม สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้สร้างสรรค์และพัฒนา นวัตกรรมการศึกษา ด้าน การบริหารและจัดการ
สถานศึกษา โรงเรียนพึ่งพาตนเอง ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สูงเนินโมเดล) จนประสบความสําเร็จ
และนําไปสู่การปฏิบัติ ก่อให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการศึกษาและคุณภาพ
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สถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ นําไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการฯ และการบรรลุวิสัยทัศน์โรงเรียนด้วยการมี
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ส่วนร่วมจากเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างดียิ่ง

ข้

อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา

แม้โรงเรียนสูงเนินวิทยาคมจะจัดการศึกษาจนเป้าลุ
เป้าหมายหลายประการ แต่ในสภาพความเป็นจริงยังมีปัญหา
อุปสรรคที่ท้าทายในการบริหารจัดการที่สําคัญยิ่งอีกบางประการ อาทิ เรื่อง สิ่งแวดล้อม บรรยากาศ อาคาร
ที่เหมาะสมในการเรียนรู้ ครูสอนไม่ตรงวุฒิการต่ํา ขาดครูผู้สอนระดับปฐมวัย คุณภาพผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนบางรายวิชาต่ํากว่ามาตรฐาน พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านจิตสาธารณะยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กําหนด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่พร้อมด้านงบประมาณ
ด้วยสภาพปัจจุบันปัญหาดังกล่าว โรงเรียนสูง
เนินวิทยาคม จึงได้จัดทําโครงการโรงเรียนพึ่งพาตนเอง
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สถานที่รกร้างด้วยวัชพืช ไม่ปลอดภัย พื้นที่โรงเรียนขาดการพัฒนาดูแลอย่างทั่วถึง ขาดสื่อวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เ (สูงเนินโมเดล)พื่อ
เป็นนวัตกรรมนําไปสู่การปฏิบัติสร้างความเข้มแข็งในการ
การพัฒนาเปลี่ยนแปลงสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ขึ้น

ภู

2555

พึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิด

มิปัญญาสร้างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

OSOI

ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ ในการแก้ไขและการ
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พัฒนานวัตกรรมการศึกษา เพื่อให้การดําเนินการขับเคลื่อนการบริหารพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนสูงเนิน
วิทยาคม จึงได้จัดทําโครงการโรงเรียนพึ่งพาตนเอง ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือเรียกว่า “สูงเนิน
โมเดล” เป็นรูปแบบการบริหา รจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยยึดหลักการบริหารจัดการโรงเรียนเป็นฐาน ( SBM ) ใช้
หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมดําเนินการเพื่อศักยภาพในการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญได้แก่
1. เพื่อพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณภาพ ที่มีรูปแบบการบริหารจัดการเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง
“โครงการโรงเรียนพึ่งพาตนเอง ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือ “สูงเนินโมเดล”
2.เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ให้โรงเรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้ แบบมีส่วนร่วมจากเครือข่ายและ
ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.เพื่อใช้นวัตกรรม ) ”โครงการโรงเรียนพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง“สูงเนินโมเดล(

OSOI

2555
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นําสู่การปฏิบัติพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ บรรลุวิสัยทัศน์สถานศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ
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ในการดําเนินการ ได้ออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นระบบไว้ ดังนี้
รูปแบบนวัตกรรม สูงเนินโมเดล
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ทสรุป
ของความสําเร็จ
จากการพัฒนาการบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศ เกิดการพัฒนารูปแบบการบริหาร
(สูงเนินโมเดล) ผลการพัฒนานวัตกรรม ”โครงการโรงเรียนพึ่งพาตนเอง ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “

OSOI

เฉพาะของโรงเรียนสูงเนินวิทยาคม นวัตกรรมโรงเรียนพึ่งพาตนเอง ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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)

สูงเนินโมเดลพบว่า เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงคุณภาพ (

สถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาในมิติที่หลากหลาก หลาย อาทิ
 เกิดการพัฒนารูปแบบการบริหารงานที่เป็นนวัตกรรม
โครงการโรงเรียนพึ่งพาตนเอง ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สูงเนินโมเดล) เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน นําสู่
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

 เกิดเครือข่ายร่วมมือพัฒนาสถานศึกษาจากผู้มีส่วนเกี่ ยว
ข้องหลากหลายทั้งองค์กรภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนตําบลเนินยาง ชุมชนบ้าน วัด โรงเรียน ปีงบประมาณ
2554 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากเครือข่ายมากกว่า 5,000,000 บาท
ได้แก่ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สนับสนุนขุดเจาะบ่อบาดาลก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตน้ําดื่มสะอาด จํานวน 1,800,000 บาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สนับสนุนงบประมาณขุดสระน้ําเพื่อการเกษตร จํานวน 1,500,000 บาท งบ
แปรญัตติของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พัฒนาอาคารสถานที่ จํานวน 170,000 บาท งบพัฒนาตามนโยบาย

2555

โรงเรียนดีประจําตําบล 1,700,000 บาท งบประมาณจากเครือข่ายพัฒนาอื่นๆ เช่น องค์การบริหารส่วนตําบลเนิน
ยาง โรงพยาบาล

คําม่วง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านสูงเนิน อีกจํานวนมากกว่า 300,000 บาท ซึ่งมีการบริหาร
งบประมาณ โดยการกระจายอํานาจการบริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการคณะทํางาน ร่วมคิด ร่วมทํา วางแผน
OSOI

ปฏิบัติ ตัดสินใจ ติดตามประเมินผล ร่วมชื่นชมผลงาน เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารโดยใช้โรงเรียน
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เป็นฐาน ( SBM)

นวัตกรรม โครงการโรงเรียนพึ่งพาตนเอง ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เป็น (สูงเนินโมเดล)
เครื่องมือสําคัญในการสะท้อนผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การกํากับ นิเทศ ติดตามการ
ดําเนินงานตามนโยบายโรงเรียนดีประจําตําบล
 เกิดการพัฒนาเรียนรู้ทักษะปฏิบัติ ทักษะชีวิตที่จําเป็นต่อการดํารงชีพ นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน
สถานศึกษาเกิดรายได้จากผลิตภัณฑ์โรงเรียน (OSOP) ผลิตภัณฑ์น้ําดื่มสะอาด ผลผลิตทางการเกษตร ไม่น้อยกว่า
ถึงปัจจุบนั และในปี 2554 ปลูกยางพารา จํานวน 800 ต้น เพื่อเป็นรายได้สถานศึกษาในอนาคต
 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ได้ดื่มน้ําที่สะอาด และปลอดภัย
ตลอดทั้งปี เสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาจากการจัดการเรียนรู้แบบเข้มข้น นอกเวลาราชการ จากครูและวิทยากรผู้
มีความรู้ความสามารถเฉพาะรายวิชา โดยงบประมาณค่าจ้างจากรายได้จากโครงการโรงเรียนพึ่งพาตนเอง ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกิดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อเนื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2554
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วันละ 1,000 บาท เสริมสร้างรายได้และสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 2554-

และผลการทดสอบวัดผลการเรียนระดับชาติ )O-NETสูงขึ้นทุกรายวิชา โรงเรียนมีงบประมาณพัฒนาคุณภาพ (
การศึกษา จ้างครูจํานวน2 อัตรา เพื่อสอนภาษาอังกฤษ ครูสอนชั้นอนุบาล อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,500 บาท
สอนพิเศษแบบเข้มข้นนอกเวลาราชการ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตลอดปีการศึกษา 2554

2555

จ้างวิทยากรและปราชญ์ชาวบ้านสอนดนตรี กีฬา จ้างคนสวน 1 คน ค่าจ้างเดือนละ 5,000 บาท และเป็นค่าจ้าง
เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีความเข้มแข็งด้านวิชาการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุก

OSOI

รายวิชา มีความเข้มแข็งด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดนตรีพื้นเมืองประเภทโปงลาง กีฬาและศิลปะ เป็นต้น
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F 14
การพัฒนานักเรียนแกนนํา สู่การเป็นนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา

OSOI

(YC:Youth Counselor) โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
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ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา เลขที่ 53 หมู่ที่ 2 ตําบลไร่ขิง อําเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม ปัจจุบัน
นายองอาจ ตรีชั้น ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ได้สร้างสรรค์ และ พัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด้านจิตวิทยา การพัฒนานักเรียนแกนนํา สู่
การจัดทําและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาด้านจิตวิทยา จิตวิทยา การพัฒนานักเรียนแกนนํา สู่
การเป็นนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor) โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ดังกล่าวเป็นการดําเนินการ
ตามนโยบายของสํ า นั ก งานคณะกรรมการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ซึ่ งมี น โยบายจั ด ให้ มี ก าร
ดํ าเนิ น งานกิ จกรรมนั กเรียนเพื่ อ นที่ ป รึกษา )YC:Youth Counselor) ในระบบการดู แลช่ วยเหลื อนั กเรียน ซึ่ ง
นักเรียนเพื่อน

ที่ปรึกษา เป็นนักเรียนที่ครูแนะแนวพิจารณาคัดสรรว่าเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถ

ในการคิ ด วิ เคราะห์ มี จิ ต อาสา มี ทั ก ษะในการรั บ ฟั ง และการให้ คํ า ปรึ ก ษา ซึ่ งได้ รั บ การพั ฒ นาให้ มี ค วามรู้
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การเป็นนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor) โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

ความสามารถเบื้องต้น และปฏิบัติหน้าที่ให้คําปรึกษาแก่เพื่อนนักเรียน โดยการดูแลชี้แนะอย่างใกล้ชิดจากครูแนะ
แนว ในการนี้งานแนะแนวโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ได้เริ่มดําเนินงานกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา )YC:Youth
ต่อเนื่องสม่ําเสมอ มุ่งเน้นให้นักเรียนแกนนําสามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพและช่วยเหลือเพื่อนในลักษณะ

2555

Counselor) ในปีการศึกษา 2550 จนถึงปัจจุบัน โดยจัดดําเนินงานพร้อมขยายเครือข่ายนักเรียนแกนนําอย่าง
เพื่อนช่วยเพื่อน

ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา
เนื่องจากโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นกิจกรรมนักเรียน

เพื่อนที่ปรึกษา )YC:Youth Counselor) เป็น โรงเรียน ระดับประเทศ 9 ใน 1และเป็นเลขานุการในการจัด

OSOI

ข้

อค้นพบ
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งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ “เก่งสร้างชาติ” ประจําปี โดยมีคณะนักเรียนแกนนําเป็นผู้ดําเนินงาน 2552
เพื่อนักเรียนทุกคนในโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ตามคําขวัญที่ว่าให้คําปรึกษา พัฒนาแก้ไข ช่วยอย่างเต็มใจ อนาคต
สดใส ไปกับ YC นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ทําให้เกิดกิจกรรมที่สร้างสรรค์จากการสะท้อนแนวคิด แนวปฏิบัติ
กิจกรรมที่บูรณาการให้เกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น ด้วยการทํางานเป็นทีม รู้รักสามัคคี ขยายสร้างเครือข่าย
ให้ โรงเรียนอื่น ๆ พร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ กับ ระบบการดู แลช่วยเหลือนั กเรียนอย่ างเป็ น ระบบ ในทุ ก
ห้องเรียน ทุ กระดับชั้น ในภาพรวมของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาได้เป็ นอย่างดี ก่อให้เกิดนักเรียนแกนนําเพื่ อนที่
ปรึกษา )YC:Youth Counselor) ที่มีการทํางานเป็นที ม มีความร่วมมือสามัคคีกัน แบบกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ปรากกฎการณ์ดักงล่าวส่งผลให้โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาเป็นที่ยอมรับของสถานศึกษาต่างๆอย่างกว้างขวาง
ซึ่งในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 2554 ปีการศึกษา 61คณะนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา โรงเรียนวัด

2555

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

ไร่ขิงวิทยา ประสบความสําเร็จระดับประเทศ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เป็นลําดับที่ ระดับชั้น 4
และ 6-4 มัธยมศึกษาปีที่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเหรียญทอง 3-1ชนะเลิศ ทําให้มี
สถานศึกษาต่างๆ ให้เกียรติมาศึกษาดูงานกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมมีการขยายเครือข่าย
แก่นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาในโรงเรียนต่างๆ ของจังหวัดนครปฐม และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ

ภู

มิปัญญาสร้างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

จากการค้นพบศักยภาพในเรื่องการดําเนินงานกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา )YC:Youth Counselor)
ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร และคณะครูที่
รับผิดชอบในเรื่องงานแนะแนวและงานระบบการดู แลช่ วยเหลือนั กเรียน โรงเรียนวัดไร่ขิงวิท ยา ตระหนั กถึ ง
ความสําคัญของการนําจิตวิทยาการแนะแนว เข้ามาใช้ในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้

OSOI

เป็นบุคลากรแนะแนวในการให้คําปรึกษา )Counselingเพื่อนนักเรียนด้วยกัน ซึ่งจะได้รับการยอมรับ ได้รับความ (
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ไว้วางใจ เป็นวัยที่ใกล้ชิดในฐานะเป็นพวกเดียวกัน เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันการพัฒนานักเรียนแกนนํา สู่การ

เป็ น นั ก เรี ย นเพื่ อ นที่ ป รึ ก ษา จะทํ า ให้ นั ก เรี ย นแกนนํ า มี ค วามรู้ )Knowledge) มี เจตคติ (Attitudeและมี (
) ความสามารถAbilityในการดํารงชีวิต จะเป็นผู้ให้คําปรึกษาและแนะแนวแก่เพื่อนด้วยกัน ได้อย่างถูกต้อง (
เหมาะสม ด้วยการเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
การออกแบบนวัตกรมมเพื่ อการพั ฒนาการพัฒ นานั กเรียนแกนนํา สู่การเป็น นักเรียนเพื่ อนที่ปรึกษา
)YC:Youth Counselor) โดยงานแนะแนวโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ได้มุ่งเน้นคุณลักษณะผู้เรียนในกิจกรรมแนะแนว
1. การใช้ ห ลั กจิ ตวิ ท ยาของกลุ่ มเพื่ อน )Peer Psychology / Peer to Peer - 2P (เป็ น พื้ นฐานในการ
เสริมสร้างสัมพันธภาพ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะนักเรียนในโรงเรียนมีพื้นเพ มีวัยใกล้เคียงกัน มีวิถี
ชีวิตประจําวัน มีกิจกรรมร่วมกัน มีความสนิทสนมคุ้นเคยและไว้ใจกัน สามารถสื่อสารกันได้อย่างเปิดเผย มีความ
จริงใจและเข้าใจกันได้งา่ ย
.2 การให้ คํ าปรึ กษาโดยเพื่ อ น )Peer Counselingมุ่ งให้ นั ก เรี ย นที่ มี สั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ เพื่ อ นๆได้ มี (
บทบาทสําคัญในการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวโดยทําหน้าที่บริการให้คําปรึกษาเพื่อนนักเรียนด้วยกัน

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

ตามหลักทฤษฎีการให้คําปรึกษา) Counseling( ดังนี้

และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถคิดวิเคราะห์ มีจิตอาสาในการรับฟัง ให้คําปรึกษาหารือ และได้รับการพัฒนาให้มีความรู้

2555

.3 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา )YC:Youth Counselor) เป็นนักเรียนที่โรงเรียนได้พิจารณาคัดสรรว่าเป็นผู้มี
ความสามารถในการให้คําปรึกษาเบื้องต้น ปฏิบัติหน้าที่ให้คําปรึกษาเพื่อนด้วยกันได้ โดยการดูแลชี้แนะอย่าง
ใกล้ชิดของครูแนะแนว
.4 การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา นักเรียนแกนนํา สู่การเป็นนักเรียนเพื่อนที่ปรีกษา )YC:Youth
เ พื่ อ

โครงการอบรมนักเรียน

ความสําเร็จในการมีส่วน
แกนนํา YC ของ

ร่วมดูโรงเรี
แลช่ยนวัวยเหลื
ดไร่ขิงวิอทเพื
ยา่อน
ข อ ง นั ก เ รี ย น YC

โครงการฝึกปฏิบัติการให้
คําปรึกษาของนักเรียน YC ใน
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

การติดตามประเมินผลภายใน
และสังเคราะห์ความรู้
- ติดตามประเมินผลนักเรียน
YC
ผลสําเร็จของการดําเนินงานนักเรียน YC
- ถอดบทเรียน ) สรปบันทึกการ
-การติดตามประเมินผลโครงการ YC
-สร้างองค์ความรู้ / ทักษะการให้คําปรึกษา
-สังเคราะห์องค์ความรู้ การปฏิบัติงาน / YC

OSOI

Counselor)

86

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ดังแผนภูมิ

ถอดความรู้นักเรียน YC ที่ประสบผลสําเร็จ
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เทคนิคการให้คําปรึกษาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

การติดตาม
ประเมินผล

พัฒนาศักยภาพ

ภายในโครงการ

โครงการโดยผ่าน

เอกสาร/ผลิตความรู-้

กระบวนการให้

ถอดบทเรียน- YC
และ ประสบการณ์

คําปรึกษาของ
นักเรียนเพื่อนที่

ทสรุป
ของความสําเร็จ

2555

-11-

สรุปผลการให้คําปรึกษารายบุคคลแก่นักเรียน โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
ปีการศึกษา 2554 ของ นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา )YC-Youth Counselor(

OSOI

ตารางแสดงจํานวนนักเรียนที่เข้ามารับคําปรึกษารายบุคคล ปีการศึกษา2554 จําแนกตามเพศ

87

เพศของสมาชิก

จํานวน (คน)

คิดเป็นร้อยละ

ชาย

124

58.37

หญิง

206

42.62

รวม

330

จากตาราง พบว่านั กเรียนที่ เข้ามารับ คํ าปรึกษารายบุ คคล ปี การศึ กษา 2554 ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง
จํานวน คน คิดเป็นร้อยละ 206 42.62รองลงมาเป็นเพศชาย จํานวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ58.37
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00.100

150

116

2555

แผนภูมิ กราฟแสดงผลการเปรียบเทียบจํานวนนักเรียนที่เข้ามารับคําปรึกษา จําแนกตามภาคเรียน

10
9

100

60
45

เพศชาย

50

ชาย
หญิง
1
ภาคเรียน

ภาคเรียน

ที่

ที่

หญิง
2

OSOI

0

เพศหญิง

88

จากแผนภูมิพบว่านักเรียนที่เข้ามารับคําปรึกษารายบุคคลปี 2554 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง รองลงมาเป็นเพศชาย

แผนภูมิ กราฟแสดงจํานวนนักเรียนที่เข้ามารับคําปรึกษารายบุคคล ในปีการศึกษา 2554

98
100

82

79
71

80
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60

12 - 15 ปี

40

16 - 18 ปี

20
0
ภาคเรียนที่

1

ภาคเรียนที่

OSOI

2555

จําแนกตามช่วงอายุของนักเรียน

12-15 ปี 16-18 ปี

89

12-15 ปี

2

16-18 ปี

จากแผนภูมิพ บว่านั กเรียนที่เข้ามารับ คําปรึกษารายบุคคลปี การศึกษา 2554 ส่วนใหญ่ เป็ น มีช่วงอายุ
ระหว่าง ปี 15-12จํานวน180 คน คิดเป็นร้อยละ ปี 18-16 รองลงมาเป็นนักเรียนที่มีช่วงอายุระหว่าง 55.54
จํ า นวน150 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ทั้ งนี้ เนื่ อ งมาจากวั ย 45 .51 อายุ ปี 15 -12 อยู่ ในช่ ว งการเปลี่ ย นแปลงด้ า น
ช่วงอายุอื่น
ตารางแสดงจํานวนนักเรียนที่เข้ามารับคําปรึกษารายบุคคล ปีการศึกษา 2554
จําแนกตามประเภทของการให้คําปรึกษา โดยนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
ประเภทการให้คําปรึกษา

จํานวน (คน)

คิดเป็นร้อยละ

รับบริการด้วยตนเอง

292

48.88

ถูกส่งต่อจากฝ่ายอื่นๆ

38

52.11

330

00.100

จากตารางพบว่านักเรียนที่เข้ามารับคําปรึกษารายบุคคล ปีการศึกษา 2554 ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่เข้ารับ

2555

รวม
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พัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคม กลุ่มเพื่อนมาก พร้อมทั้งการเรียน จึงทําให้ช่วงอายุดังกล่าวมีปัญหามากกว่า

บริการด้วยตนเอง มาด้วยความสมัครใจที่ห้องศูนย์ให้คําปรึกษาห้องแนะแนว จํานวน คน คิดเป็นร้อยละ 292
48.88รองลงมาเป็นนักเรียนที่ถูกส่งต่อจากฝ่ายปกครอง และครูที่ปรึกษาชั้น จํานวน38 คน คิดเป็นร้อยละ
52.11

OSOI

แผนภูมิกราฟแสดงจํานวนนักเรียนที่เข้ามารับคําปรึกษารายบุคคล ในปีการศึกษา 2554

90

14
149

3

150

100
รับบริการด้วย

50

1

2

8

0

ตนเอง
ถูกส่ง
ต่อ

0
ภาคเรียน

1

ที่

ภาคเรียน

2

ที่
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จําแนกตามประเภทของการให้คําปรึกษา

ถูกส่ งต่อ

2555

ปีการศึกษา 2554

ตนเอง

ถูกส่ งต่อ

ถูกส่ งต่อ

ปีการศึกษา 2554

จากแผนภูมิพบว่านักเรียนที่เข้ามารับคําปรึกษารายบุคคล ปีการศึกษา 25 54ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่
เข้ามารับบริการด้วยตนเองด้วยความสมัครใจ รองลงมาเป็นนักเรียนที่ถูกส่งต่อ จากฝ่ายปกครอง และครูที่ปรึกษา

OSOI

ชั้น

91

ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2554

ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2554

รวม

ระดับชั้นที่ศึกษา

จํานวน (คน)

คิดเป็นร้อยละ )%(

มัธยมศึกษาปีที่ 1

18

45.5

มัธยมศึกษาปีที่ 3 2มัธยมศึกษาปีที่

41

42.12

39

82.11

22

67.6

26

88.7

15

54.4

มัธยมศึกษาปีที่ 1

33

00.10

มัธยมศึกษาปีที่ 3 2มัธยมศึกษาปีที่

34

30.10

48

55.14

12

64.3

26

88.7

16

85.4

5 4มัธยมศึกษาปีที่ มัธยมศึกษาปีที่
6 มัธยมศึกษาปีที่

5 4มัธยมศึกษาปีที่ มัธยมศึกษาปีที่
6 มัธยมศึกษาปีที่

-

330

00.100

จากตารางพบว่านักเรียนที่เข้ามารับคําปรึกษารายบุคคล ปีการศึกษา 2554 เมื่อพิจารณาตามภาคเรียน
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ภาคเรียนที่
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ตารางแสดงจํานวนนักเรียนที่เข้ามารับคําปรึกษารายบุคคล จําแนกตามระดับชั้นที่ศึกษา

พบว่า ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึ ก ษา 2554 นั กเรียนที่ เข้ ามารับ คํ าปรึกษาส่ วนใหญ่ กําลั งศึ กษาอยู่ ในระดั บ ชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ รองลงมาเป็ น นั ก เรี ย นที่ กํ าลั งศึ กษาในระดั บ ชั้ น 42 .12 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 41 จํ า นวน 2
39 จํานวน 3 มัธยมศึกษาปีที่ คน คิดเป็นร้อยละ 82.11
ภาคเรี ยนที่ 2554 ปี การศึ กษา 2 นั กเรีย นที่ เข้ ามารับ คํ าปรึ กษาส่ วนใหญ่ กําลั งศึ กษาอยู่ ในระดั บ ชั้ น
มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 55.14 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 48 จํ านวน 3 รองลงมาเป็ น นั กเรี ยนที่ กํา ลั งศึ ก ษาในระดั บ ชั้ น
ภาวะด้านการเรียน การปรับตัวดีกว่า จึงมีปัญหาน้อยลง

OSOI

มัธยมศึกษาปีที่ 34 จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 30.10 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ นักเรียนมีวุฒิ 6-4
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แผนภูมิกราฟแสดงการเปรียบเทียบจํานวนนักเรียนที่เข้ามารับคําปรึกษารายบุคคล ปีการศึกษา 25554
จําแนกตามภาคเรียนและระดับชั้น
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ภาคเรียนที่1
ภาคเรียนที่2
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ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

จากแผนภูมิ พบว่านักเรียนที่เข้ารับคําปรึกษารายบุคคล ปีการศึกษา 2554 พิจารณาตามภาคเรียน
จํานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 12.42 เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับชั้น ม.3 จํานวน 39 คนคิดเป็นร้อยละ
82.11 ภาคเรียนที่ 2554 ปีการศึกษา 2 นักเรียนที่เข้ามารับคําปรึกษาส่วนใหญ่กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.3 0
จํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 รองลงมาเป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับชั้น ม.2 จํานวน 34 คนคิดเป็น
ร้อยละ 10.30
ให้คําปรึกษา พัฒนาแก้ไข ช่วยอย่างเต็มใจ อนาคตสดใส ไปกับ YC โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

G 23

2555

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

พบว่า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 นักเรียนที่เข้ามารับคําปรึกษาส่วนใหญ่กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นม.2

โครงงานพัฒนาสังคม เพื่อสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

OSOI

โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

93

ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม

โรงเรียนเทิงวิทยาคม เลขที่ 278 หมู่ที่ 1 ตําบลเวียง อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปัจจุบัน
นายธวัช
ชัย ข่ายแก้ว ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม สังกัด สพม.เขต 36 จังหวัดเชียงราย ได้สร้างสรรค์
และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด้านหลักสูตร การบริหารงานวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญ 5 ประการได้แก่
1.เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทิงวิทยาคม พ.ศ. 2552 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

พื้นฐาน พ.ศ.2551
2.เพื่อปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา ฯเป็นหลักสูตร
มาตรฐานสากล ฯ
3.
เพื่อนําหลักสูตรมาตรฐานสากลไปใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยในรายวิชาการเขียน
4.เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึง

2555

โครงงานขั้นสูง
ประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา วิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์
ของโรงเรียน
5.เพื่อ
พัฒนานักเรียนให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีจิตสาธารณะ
ช่วยเหลือสังคม สามารถนําเสนอผลการศึกษาอย่างเป็นระบบผ่านโครงงานพัฒนาสังคมเพื่อําเร็จการศึกษา

OSOI

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
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ข้

อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา
ในการออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ผู้บริหารและคณะครู ได้ใช้กรอบแนวคิด หลักการ และทฤษฎี

OSOI

2555

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

ของหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ดังนี้
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ภู

มิปัญญาสร้างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

OSOI

2555

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
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รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

ทสรุป
ของความสําเร็จ

ค

วาม

สําเร็จจากการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา โครงงานพัฒนาสังคม เพื่อสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ประสบความสําเร็จ ดังนี้

1.

ผลงานนวัตกรรม ที่สร้างสรรค์ได้แก่ รายงานโครงงานพัฒนาสังคม เพื่อสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2.นักเรียนลงพื้นที่ปฎิบัติงานช่วยเหลือสังคมในท้องถิ่นอย่างมีควาสุข
3.เผยแพร่หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล และ โครงการพัฒนาสังคม เพื่อสําเร็จการศึกษาแก่

G 33
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแบบกลุ่มอาชีพ
ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

2555

ป

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

สถานศึกษาที่เตรียมใช้หลักสูตรมาตรฐานสากลในเขตพื้นที่การศึกษา สพม. 36 ที่มาศึกษาดูงานโดยต่อเนื่อง

โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร เลขที่ 115 หมู่ 20 ถนนขอนแก่น – โพนทอง ตําบล ยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ ปัจจุบัน นายสมบัติ คุ้มครอง ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน สังกัด สพม. เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์
ได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด้านหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแบบกลุ่มอาชีพ จน
ประสบความสําเร็จ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 เพื่อจําแนกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553 ตามห้องเรียน และกลุ่มอาชีพที่เลิอกไว้

OSOI

 เพื่อจําแนกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2551 ตามกลุ่มอาชีพ
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 เพื่อจําแนกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553 ตามห้องเรียน และกลุ่มอาชีพเปรียบเทียบกับ
การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพที่ต่างจากกลุ่มอาชีพที่เลือกไว้

 เพื่อจําแนกนักเรียนเพื่อจําแนกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2553 ทั้งหมด
ตามกลุ่มอาชีพ,ที่ศึกษาต่อ, ประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา
 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553 เกี่ยวกับสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงกลุ่มอาชีพที่เลือกไว้เดิมสู่กลุ่มอาชีพใหม่ จําแนกตามสาเหตุที่มตี ่อการใช้หลักสูตรสถานศึกษาแบบ
กลุ่มอาชีพ

เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553 ทีม่ ีต่อการใช้

OSOI

2555

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

สถานศึกษาแบบกลุ่มอาชีพ
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หลักสู

ข้

อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา
จากข้อค้นพบซึ่งเป็นต้นแบบของแนวทางการพัฒนาได้นําไปสู่กรอบแนวคิดหลักสูตรสานศึกษาแบบกลุ่ม

OSOI

2555

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

อาชีพ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแผนภาพ 1 ดังนี้
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2555

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

ภู

มิปัญญาสร้างสรรค์

OSOI

การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
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ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ ที่นําไปสู่ความสําเร็จในเป้าหมายของชีวิต กําหนดไว้ดังนี้

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]
2555

ทสรุป
ของ
ความสําเร็จ
ความสําเร็จของการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแบบกลุ่ม
อาชีพ ของโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สรุปสาระความสําเร็จสูงสุดก็คือ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารมี

หลักสูตรสถานศึกษาแบบกลุ่มอาชีพ นักเรียนทุกคนมาโรงเรียนอย่างมีจุดหมาย เพราะ
OSOI

ทุกคนมีศักดิ์ศรี ทุกอาชีพสําคัญต่อการพัฒนาตนเองและการพัฒนาชาติโดยส่วนรวม
102

H 09
ชุดการเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางธรณีในท้องถิ่น สะท้อนความจริงอดีตโลก

ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เลขที่ 65 ถนน

พหลโยธิน ตําบล ป่าซาง อําเภอแม่จัน จังหวัด
รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

เชียงราย ปัจจุบัน นายอดุลย์ นันทบัญชา ดํารง
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนแม่
จันวิทยาคม

สังกัด สพม.เขต 36 จังหวัดเชียงราย-

พะเยา ได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
ด้านแหล่งเรียนรู้ ชุดการเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางธรณีในท้องถิ่น สะท้อนความจริงอดีตโลก เพื่อเป็นแหล่งการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบให้แก่ผู้เรียนในระบบ ผู้เรียน
นอกระบบ และผู้เรียนตามอัธยาศัย และประชาชน

OSOI

2555

ทั่วไปจนประสบความสําเร็จ

103

ข้

อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา

เนื่องจากโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เปิดทําการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่16- ประกอบด้วยนักเรียนชาวไทย
พื้นราบ และชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ ซึ่งนักเรียนส่วนหนึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่สูง หรือเชิงเขา สถานการณ์ปัจจุบันเกิด
ดินไหลเนื่องจากการใช้พื้นที่ทางการเกษตรอย่างผิดวิธี หรือการตัดผ่านของถนน ประกอบกับอําเภอแม่จันเป็น

มิปัญญาสร้างสรรค์

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

จุดเด่นของนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการศึกษาและเป็นแบบอย่างในการนําไปสู่การปฏิบัติได้ในวิถีชีวิตจริงผ่านชุดการ
เรียนรู้ เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรณีในท้องถิ่น สะท้อนความจริงอดีตโลก เป็นสื่อประสมที่ประกอบด้วย คู่มือการ
ใช้ชุดการเรียนรู้ คู่มือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หินในท้องถิ่น คู่มือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง รอย
เลื่อนแม่จัน คู่มือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ถ้ําหลวงนางนอนและซากหอยถ้ําเลียงผา เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งมีจุดเด่นของนวัตกรรม คือ
๑. ชุดการเรียนรู้ได้ใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น โดยนําแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นมาใช้เป็นสิ่งกระตุ้นให้
นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และหาองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง จัดกิจกรรมโดยใช้สิ่งที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้นักเรียน
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แนวทางผ่านของรอยเลื่อนแม่จัน ซึ่งเป็นรอยเลื่อนมีพลัง สามารถเกิดแผ่นดินไหวได้
ปั ญ ห า ที่ ต้ อ ง
เผชิญก็คือโรงเรียนตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ทางธรณี แต่มีการจัดการเรียนรู้สาระการ
เรียนรู้ดังกล่าวโดยใช้สาระการเรียนรู้ที่มีในคู่มือครูหรือสาระแกนกลางเป็นหลัก เนื่องจากครูผู้สอนมีองค์ความรู้ที่
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรณีในท้องถิ่นน้อยมาก ไม่สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้เรียนตาม
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ2551 . ในมาตรา 25 รัฐต้อง ส่งเสริม
การดําเนินการและจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวน
สัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์กีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล
และแหล่งเรียนรู้อื่นอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ และการปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ความว่า ความสําคัญและบทบาทของแหล่งเรียนรู้ ในการสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตของประชาชน
จัดกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งให้โอกาสผู้เรียนมีสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ ความรู้และรับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร สร้างนิสัยใ นการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ รู้จักคิด วิเคราะห์ ค้นพบ ความรู้ด้วยตัวเอง การเรียนรู้จะ
เป็นการเพิ่มทักษะ ความรู้ความเข้าใจ ค่านิยม ศักยภาพ ในการใคร่ครวญและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาของบุคคล สามารถดําเนินชีวิตทั้งในด้านอาชีพ งานสังคม และครอบครัวอย่างมีความสุข
จากข้อค้นพบดังกล่าว ผู้บริหารและคณะครู จากความเป็นมาและความสําคัญดังกล่าว ได้สร้างสรรค์และ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด้านแหล่งเรียนรู้ ชุดการเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางธรณีในท้องถิ่น สะท้อนความจริง
อดีตโลก เพื่อสร้างชุดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสําหรับศึกษาเรียนรู้ที่เท่าทันธรณีพิบัติภัย และ
การนําความรู้ดังกล่าวไปปรับประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่จําเป็นต่อชีวิต ทรัพย์สินของตนเองและครอบครัวต่อไป
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เข้าใจลักษณะต่างๆ ได้ดีขึ้น จัดให้มีประสบการณ์หลากหลายและมีความสัมพันธ์กันระหว่างประสบการณ์ใหม่กับ
ประสบการณ์เดิม ได้สร้างองค์ความรู้ท้องถิ่นด้วยตนเองและเชื่อมโยงกับองค์ความรู้สากลหรือสามารถอธิบาย
ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นเชื่อมโยงไปสู่การอธิบายปรากฏการณ์อื่นๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกฯ
2.มีการพัฒนาชุดการเรียนรู้ที่เกี่ยวของกับองค์ความรู้ท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ มีการตรวจสอบความ
ถูกต้องขององค์ความรู้ท้องถิ่นโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาและกระบวนการพัฒนามีการตรวจสอบเครื่องมือให้มี
คุณภาพและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ครูหรือผู้ที่สนใจสามารถนําไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาชุดการเรียนรู้หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นหรือแหล่งเรียนรู้เป็นระบบ ฯ
3.มีระบบการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากความร่วมมือของโรงเรียน ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงาน
ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ท้องถิ่น ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการดําเนินงานของ
สถานศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัด การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สนับสนุนการเรียนรู้ โดยเป็นวิทยากรให้
ความรู้ เช่น เรื่อง รอยเลื่อนแม่จัน พุร้อนแม่จัน การเกิดถ้ําหลวงนางนอน อนุเคราะห์
สถานประกอบการของตนเอง ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในการเรียนรู้ การเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดงานนิทรรศการ แสดงผลงานของผู้เรียนและครู ผู้ปกครองมี
ความมั่นใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน และให้การสนับสนุนโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนั้นนักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน ฯ

ขั้นตอนการดําเนินงานพัฒนา
ขั้นตอนการดําเนินการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรณีในท้องถิ่น สะท้อนความจริง
อดีตโลก ได้ดําเนินการดังนี้

2555

1 . ขั้นเตรียมการ

วิเคราะห์สภาพปัญ หาและความต้องการโดยดําเนินการวิเคราะห์ผู้เรียน, ความ
ต้องการของชุมชน ,หลักสูตรสถานศึกษา, พระราชบัญญัติการศึกษา,มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

กําหนดแหล่งเรียนรู้และศึกษาองค์ความรู้ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแหล่งเรียนรู้
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ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 สาระวิทยาศาสตร์ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ชุดการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางธรณีในท้องถิ่น ทฤษฎีการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนรู้

2. ขั้นออกแบบ

105

ออกแบบชุดการเรียนรู้ เรื่องปรากฏการณ์ในท้องถิ่น สะท้อนความจริงอดีตโลก
มีจํานวน 5 หน่วยการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง รอยเลื่อนแม่จัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ธรณีประวัติ
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ออกแบบเอกสารชุดการเรียนรู้
1. คู่มือการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรณีในท้องถิ่น
ความจริงอดีตโลก เป็นเอกสารสําหรับครูผู้สอน ใช้ในการดําเนินก
การเรียนรู้ ประกอบด้วย
หน่วยการเรียนรู้
การเรียงลําดับการเรียนรู้
ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่สัมพันธ์กับชุดการเรียน
การใช้ชุดการเรียนรู้
ออกแบบเอกสารชุดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 152. คู่มือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภาคผนวกที
หินในท้องถิ่่น1 เครื
เป็น่อเอกสารสํ
าหรับ นผลการเรียนรู้
งมือวัดและประเมิ
นักเรียนใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคผนวกที
ประกอบด้ว่ ย2 แบบทดสอบหลังเรียน
คํานํา ดการเรียนรู้
ออกแบบเอกสารชุ
3. คู่มือปฏิสารบั
บัติกญิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง รอยเลื่อนแม่จัน เป็นเอกสารสําหรับ
คู่มือการเรียยนรูนรู้ ้ ประกอบด้วย
นักเรียนใช้แนวทางการใช้
ประกอบกิจกรรมการเรี
กิคํจานํกรรมการเรี
ยนรู้ที่ 1 เรื่อง วัฏจักรของหิน
า
กิสารบั
จกรรมการเรี
ยนรู้ที่ 2 เรื่อง แร่ประกอบหิน
ญ
กิแนวทางการใช้
จกรรมการเรียคนรู
ี่ 3 เรืย่อนรูง ้ คุณสมบัติของแร่
ู่มือ้ทการเรี
กรรมการเรียยนรู
นรู้ท้ที่ 1ี่ 4เรืเรื่อง่องเตรีหินยอัมสํคนีารวจแหล่งการเรียนรู้รอยเลื่อน
กิกิจจกรรมการเรี
แม่จัน กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง หินตะกอน
กรรมการเรียยนรู
นรู้ท้ที่ี่ 26 เรื
เรื่อ่องง เปรี
หินแปร
กิกิจจกรรมการเรี
ยบเทียบดินไหลที่เกิดตามแนวรอย
กิ
จ
กรรมการเรี
ย
นรู
ท
้
่
ี
7
เรื
อ
่
ง
การจํ
าแนกหิน
เลื่อนและที่เกิดไม่ใช่แนวรอยเลื่อน
กิกิจจกรรมการเรี
ในท้จอันงถิ่น
กรรมการเรียยนรู
นรู้ท้ที่ ี่ 83 เรืเรื่อ่องงสํน้ารวจหิ
ําพุร้อนนแม่
กิจกรรมการเรีย่ นรู้ที่ 4 ่ เรื่อง แลกเปลี่ยนประสบการณ์
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สรรสร้างผลงานการเรียนรู้
ื่
ื่
ไ
่ื
่
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ออกแบบเอกสารชุดการเรียนรู้
4. คู่มือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ถ้ําหลวงและซากหอยถ้ําเลียงผา เป็น
เอกสารสําหรับนักเรียนใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย
คํานํา
สารบัญ
แนวทางการใช้คู่มือการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เตรียมตัวสํารวจถ้ําหลวงนางนอนและ
ซากหอยถ้ําเลียงผา
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง แร่ประกอบหิน
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง คุณสมบัติของแร่
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง หินอัคนี
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง หินตะกอน
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง หินแปร
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การจําแนกหิน
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สํารวจหินในท้องถิ่น
่
่

3.1 สร้างชุดการเรียนรู้ตามที่ออกแบบไว้

ปรับปรุงแก้ไข

3.2 ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 คนตรวจสอบคน ตรวจสอบความถูกต้อง
สอดคล้องและเหมาะสม ดังนี้
องค์ประกอบของชุดการเรียนรู้ การแบ่งหน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับชุดการเรียนรู้ มาตรฐานและตัวชี้วัดสอดคล้องกับชุดการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เวลาที่ใช้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเร -ียนรู้
-สื่อ แหล่งการเรียนรู้ และวิทยากรท้องถิ่น สอดคล้องกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้
เครื่องมือ วิธีการ เกณฑ์การผ่านการวัดและประเมินผลสอดคล้อง -
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3. ขั้นพัฒนา
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4.1 ทดลองใช้แบบเดี่ยว 1):1( ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โดย

4. ขั้นนําไปทดลองใช้

ใช้ชุดการสอน เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรณีในท้องถิ่น สะท้อนความจริงอดีตโลก
กับนักเรียนจํานวน 1 คน โดยสุ่มนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา คือได้
ผลสัมฤทธิ์ตั้งแต่ 0.10-1.99 ทําการทดลองปฏิบัติกิจกรรมตามชุดการเรียนรู้
พบว่า คําชี้แจง คําถาม และขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมบางกิจกรรมนักเรียนไม่
สามารถสื่อสารตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงทําการปรับปรุงคําชี้แจง คําถาม และ

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมให้สามารถสื่อสารตามจดประสงค์ที่ตั้งไว้
4.3 การทดลองภาคสนามครั้งที่ 1 1):40( ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2552 โดยสุ่มแบบง่าย ได้นักเรียนจํานวน 1 ห้อง รวม 40 คน
จากนักเรียนจํานวนทั้งหมด 6 ห้อง ทําการทดลองปฏิบัติกิจกรรมตามชุดการ
เรียนรู้ และเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ E1/E2
เท่ากับ 74.42/75.28 และพบว่าเวลาที่ใช้ในการศึกษาแหล่งเรียนรู้กําหนดไว้
น้อย ทําให้นักเรียนไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามที่กําหนดไว้ได้ครบ และการ
ดูแลเอาใจใส่ของครูหรือบริการให้คําแนะนําขณะที่นักเรียนแต่ละกลุ่มเกิดปัญหา
ในการปฏิบัติกิจกรรมไม่ทั่วถึง และล่าช้า ปรับปรุงโดยการเพิ่มเวลาในการจัด
กิจกรรม และจัดหานักเรียนอาสาสมัครระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เคยเรียน
หรือปฏิบัติกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้มาแล้วเพื่อทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการ
จัดกิจกรรมเฉพาะการศึกษาแหล่งการเรียนรู้ จัดการเตรียมนักเรียนพี่เลี้ยงโดย
ให้นักเรียนพี่เลี้ยงศึกษาคู่มือปฏิบัติกิจกรรม เรื่อง หินในท้องถิ่น รอยเลื่อนแม่
จัน ถ้ําหลวงนางนอนและซากหอยถ้ําเลียงผา ศึกษาวิธีการใช้อุปกรณ์
ื่ ื ี่ ี ใ่ ่ ื ป ิ ั ิ ิ
ํ
ํ
้ ี่
4.2 การทดลองแบบกลุ่ ม 1 ):10( ในภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา
2552 โดยสุ่มนั กเรียนที่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ผลสัม ฤทธิ์ตั้งแต่ 1.101.99

จํ า นวน 5 คน ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย น ปานกลางผลสั ม ฤทธิ์ตั้ งแต่

2.00-2.99 จํานวน 3 คน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงผลสัมฤทธิ์ตั้งแต่ 3.002555

4.00 จํานวน 2 คน รวม 10 คน ทําการทดลองปฏิบัติกิจกรรมตามชุดการ
สอน และเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า กิจกรรมบางกิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรมที่
ให้นักเรียนศึกษาองค์ความรู้จาก ใบกิจกรรมมีเนื้อหาขององค์ความรู้มากเกินไป
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จึงทํ าการปรับปรุงให้ สั้นลงและเพิ่มเติมกิจกรรมหลังการศึกษา เช่น ให้ตอบ
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5.2 วิเคราะห์ข้อมูล แปลผล และสรุปผล การสร้างและพัฒนา
ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรณีในท้องถิ่น สะท้อนความจริง
อดีตโลก

ทสรุป
ของความสําเร็จ
การพัฒนานวัตกรรมได้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรณีในท้องถิ่น สะท้อนความจริงอดีตโลก
ได้ผลการพัฒนาดังนี้
 ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรณีในท้องถิ่น สะท้อนความจริงอดีต
โลก ประกอบด้วย คู่มือการใช้ชุดการเรียนรู้ คู่มือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพ )E1/E2ทั้งชุด (
84 เท่ากับ.88/85.92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้)E1/E2 =80.00/80.00(
 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้ เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรณีในท้องถิ่น สะท้อนความ
จริงอดีตโลก มีข้อสรุปในแต่และด้าน ดังนี้

2555

5.1 การใช้ชุดการสอนการใช้ชุดการสอน เรื่อง ปรากฏการณ์
ทางธรณีในท้องถิ่น สะท้อนความจริงอดีตโลก
โดยใช้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2554 จํานวน 5 ห้องเรียน รวม 206 คน

OSOI

5. ขั้นประเมินผล

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

4.4การทดลองภาคสนามครั้งที่ 2 (นักเรียนทั้งหมดที่สอน) ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 นักเรียนจํานวนทั้งหมด 6 ห้อง
รวม 237 คน ทําการทดลองปฏิบัติกิจกรรมตามชุดการสอน และ
เก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า ประสิทธิภาพของชุดการสอน E1/E2 เท่ากับ
82.14/84.08
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 ด้านเนื้อหาของชุดการสอน นักเรียนส่วนใหญ่ มีความเห็นในระดับมากที่สุด คือ เนื้อหาน่าสนใจ
เนื้อหามีประโยชน์ เนื้อหาเชื่อมโยงกับชีวิตจริง และความคิดเห็นในระดับมาก คือ เนื้อหามีเพียงพอกับการ
เรียนรู้ เอกสารอ่านประกอบเสริมความรู้พื้นฐานได้ชัดเจน

OSOI

 ด้านกิจกรรมการสอน นักเรียนส่วนใหญ่มีความเห็นในระดับมากที่สุดทุกเรื่อง คือ ด้านกิจกรรม
การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้น่าสนใจ และสนุก กิจกรรมกลุ่มทําให้มีความรัก สามัคคี และช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน มีกิจกรรมให้ปฏิบัติอย่างหลากหลาย กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง สื่อ อุปกรณ์ แหล่งการเรียนรู้
ทําให้ปฏิบัติกิจกรรมและเข้าใจเนื้อหาดีขึ้น

111

 ด้านผลที่ได้รับจากการเรียนรู้ นักเรียนส่วนใหญ่มีความเห็นในระดับมากที่สุดทุกเรื่อง คือ ชุดการ
เรี ย นรู้ ทํ า ให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจมากขึ้ น สามารถนํ า ความรู้ แ ละกระบวนการที่ ได้ จ ากการเรี ย นรู้ ไปใช้ ใ น
ชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดี นักเรียนรู้สึกสนุกสนานกับการเรียนรู้จากชุดการเรียนรู้ ได้กระบวนการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ ส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

H 29

ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์

โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ เลขที่ 430 ถนนอุดร –
หนองแสง ตําบล บ้านตาด อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ปัจจุบัน นายอานน รักการ ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการ
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ สังกัด สพม.เขต 20 จังหวัด
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“ วิธีปฎิบัติ 6 ดี ห้องสมุด 3 ดี ”

อุดรธานี ได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
ประสบความสําเร็จ เป็นแบบอย่างที่เหมาะสมสําหรับ

2555

ด้าน แหล่งเรียนรู้ “ วิธีปฎิบัติ 6 ดี ห้องสมุด 3 ดี ” จน
การเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียน และผู้ที่สนใจโดยทั่วไป

ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา
กิจกรรมเด่นของห้องสมุด 3 ดี โรงเรียนอุดรธรร

มานุสรณ์ ได้แก่การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่านและ

OSOI

ข้

อค้นพบ

112

สร้างสรรค์ปัญญาตามหลักทันสมัย “กิจกรรมส่งเสริมการอ่านตาม
รอยบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” ทาง
Web. http // www.book.udontham.ac.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์
ของห้องสมุดโรงเรียน
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วัตถุประสงคและเป้าหมายของนวัตกรรม กําหนดไว้ดังนี้
1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในกรแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองอย่างอิสระ มีนิสัยรักการอ่า มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทันสมัย
2.เพื่อจัดระบบการให้บริการทางสื่อเทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีทางการสื่อสารการให้บริการสื่อต่างๆ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ห้องสมุด
3.เป็นศูนย์ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศต่างๆที่มีความรู้
ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ พร้อมที่จะขยายองค์ความรู้
ไปยังเครือข่าย

OSOI

2555

4.เพื่อให้ห้องสมุดโรงเรียนมีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า อุดมไปด้วยความรู้ ความบัน

113

เมิง และมีมิตรภาพ

ภู

มิปัญญาสร้างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
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ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาตั้งอยู่บนแนวคิด ห้องสมุด 3ดี วิธีปฎิบัติ 6 ดี ดังนี้

114
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ทสรุป
ของความสําเร็จ
ผลที่

ความสําเร็จของการจัดทํานวัตกรรมการศึกษา ปรากฏผลที่สําคัญ ดังนี้

เกิดต่อสถานศึกษา อาทิ
 ห้องสมุดได้รับการปรับปรุงให้ทันยุคทัคุณภพ ทั่อเหตุการณ์อยู่เสมอ
ต้นแบบในโรงเรียน จากสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจากสํานักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

 ห้องสมุด

ได้รับการพัฒนาได้มาตรฐานเป็นห้องสมุด 3 ดี ตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ฯ

ผลที่เกิดกับผู้บริหาร อาทิ

 ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
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 ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพฒนาห้องสมุด

ทันสมัย บริหารงานอย่างเป็นระบบ ได้รับการยอมรับจากบุคลากรทั้งในและนอกโรงเรียน ฯลฯ

 ครูบรรณารักษ์ และผู้ช่วยบรรณารักษ์ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาตนเองและการ

2555

ผลที่เกิดกับครู อาทิ
พัฒนางานในหน้าที่อย่างสม่ําเสมอ มีผลงานดีเด่นที่อ้างอิงและเชื่อถือด้ ฯลฯ
ผลที่เกิดกับผู้เรียน อาทิ
 นักเรียนได้รับการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ รู้จักแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองโดยใช้ห้อวสมุดโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ คิดเป็น ร้อยละ 90 ต่อ
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เดือน เพิ่มจากเดมที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาร้อยละ 30 ฯลฯ
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ผลที่เกิดกับชุมชน อาทิ
 ยุวบรรณารักษ์จิตอาสาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน ได้แก่กิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาการอ่าน เล่านิทานให้น้องฟัง สอน้องอ่านหนังสือ ส่งเสริมการอ่นที่บ้านโนนเดื่อ บ้านคํากลิ้ง อําเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี เป็นต้น

H 34
“ นวัตกรรมการอ่านจากบัตรเติมเงิน สู่ บัตรเติมความรู้ ”
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One School One Innovation

ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
โรงเรียนลาซาลโชติ รวีน ครสวรรค์ เลขที่ 18 ถ. โกสี ย์

ปั จจุ บั น นายสยาม งามดี ดํ ารงตํ า แหน่ ง ผู้ อํ านวยการโรงเรี ยน
ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สังกัด สพปจังหวัด 1 นครสวรรค์ เขต .
เรียนรู้ “ นวัตกรรมการอ่านจากบัตรเติมเงิน สู่ บัตรเติมความรู้ ”
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One School One Innovation ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางห้องสมุดจัด
ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากเศษวัสดุที่เหลือใช้ จากบัตร
เติมเงิน นํามาจัดทําเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ซึ่งปัจจุบันภาวะ
โลกร้อนเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราจะต้องช่วยกันรณรงค์ ให้โลก
ที่เราอาศัยได้อยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน โดยเน้นความปลอดภัยของคนไทย
OSOI

ทั้งประเทศ
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เศษวัสดุที่เหลือใช้จากบัตรเติมเงินนี้ มีประโยชน์อย่างยิ่งที่

ต. ปากน้ํ าโพ อ. เมื อ ง ฯ จ. นครสวรรค์

เราสามารถนํามาผลิตเป็นสื่อการเรียนการสอนซึ่งได้ทั้งความประหยัด เป็นสื่อพอเพียงซึ่งได้ความรู้ ได้สื่อใหม่ ๆ
โดยไม่ต้องลงทุน ให้นักเรียนได้เรียนรู้ ได้ฝึกปฏิบัติ แต่ถ้าเรานําเศษวัสดุไปทิ้งลงถังขยะก็จะสูญเปล่าหาคุณค่า
ไม่ได้ การจัดนวัตกรรมการอ่านจากบัตรเติมเงิน สู่ บัตรเติมความรู้ โดยเริ่มจากนักเรียน ครูบรรณารักษ์ ครูกลุ่ม
สาระภาษาไทย ครูกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี ร่วมกันจัดทําขึ้น ใน
การระดมความคิดการนําเอาบัตรเติมเงินมาจัดทําใบงานขึ้น เพราะบัตรเติม
เงินเป็นสิ่งที่มีมาคู่กับโทรศัพท์มือถือที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นทุกคนชอบ
ใช้ บางคนถึงกับขาดไม่ได้ หากลืมไว้ที่บ้านจําเป็นต้องกลับไปเอามาติดตัว

นักเรียน

ผู้ ป ก ค รอ ง เพื่ อ เก็ บ สะ สม ไว้ ใ น ห้ อ งสมุ ด นํ าจั ด ทํ าเป็ น มุ ม ส ะส ม บั ต รเติ ม เงิ น ไว้ ใ ห้ นั ก เรี ย น ได้ รู้
ได้เห็นคุณค่าของเศษวัสดุ จนประสบความสําเร็จในรูปแบบของนวัตกรรมการศึกษา นวัตกรรมการอ่านจากบัตร
เติมเงิน สู่ บัตรเติมความรู้ ”

ข้

อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา
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ของบัตรเติมเงิน ทางครูบรรณารักษ์ห้องสมุดจึงได้ขอรับบริจาค จากครู
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เมื่อใช้บัตรเติมเงินแล้วบางคนทิ้ง ๆ ขว้าง ๆ ไม่เห็นคุณค่าและประโยชน์

ปัจจุบันโลกมนุษย์ก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตไปพร้อมกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่ง ทั้งเด็ก
เล็ก เยาวชน ตลอดทั้งผู้ใหญ่ สื่อ เทคโนโลยีนับว่าเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับทุกชีวิต โทรศัพท์ปัจจุบันพัฒนาให้ใช้
ประโยชน์ได้ทั้ง Internet คอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่มีทั้งเกม กิจกรรมทั้งสร้างสรรค์และไม่สร้างสรรค์
ที่ ทํ า ใ ห้ ค น ไ ท ย ทั้ ง ป ร ะ เท ศ หั น ม า ส น ใ จ จ น ลื ม ไ ป ว่ า ทุ ก วั น นี้ น อ ก จ า ก สื่ อ ดั ง ก ล่ า ว
วิธีการที่ทําให้นั กเรียน เป็น ผู้ที่ รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และรู้เท่ าทั นสื่อ สารสนเทศ) Information Literacy (

OSOI

ยังมีหนังสือดี ๆ ที่มีความจําเป็นและสําคัญมากที่เราคนไทยยังต้องศึกษา ค้นหา ไม่แพ้สื่อคอมพิวเตอร์ ดังนั้น
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อย่างเหมาะสมสถานศึกษาต่างๆจําเป็นต้องมีกิจกรรมที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความสนใจที่ดี มีชีวิตชีวาจึงจะสามารถ
สร้างแรงจูงใจหันกลับมาให้ความสําคัญต่อการอ่านอย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ด้วยเหตุผลความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยดังกล่าวกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดจึงมีความสําคัญ
และท้าทายความสามารถที่จะทําให้นักเรียนนึกถึงเป็นสถานที่แห่งแรกที่พวกเขาต้องการมาเยี่ยมเยียนทันทีเมื่อมี
เวลาว่าง จะถือได้ว่าห้องสมุดโรงเรียนนั้นประสบความสําเร็จในด้านชนะใจเด็ก ห้องสมุดโรงเรียนจึงได้เน้นการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกเพื่อเพิ่มเติมความสนใจรักการอ่านขึ้นเป็นทวีคูณ เช่น ช่วงเวลาเช้า กลางวัน ชั่วโมง
ว่างและหลังเลิกเรียน นักเรียนนําความรู้ที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้รักการอ่านให้ดี
ขึ้นตลอดจนสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามอันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ ดดยผ่าน
นวัตกรรมการศึกษา นวัตกรรมการอ่านจากบัตรเติมเงิน สู่ บัตรเติมความรู้ ” ขึ้น
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โดยมีวัตถุประสงค์ 6 ประการ
1. เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ มี กิ จ กรรมเพื่ อ ได้ ฝึ ก ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์
สังเคราะห์ อย่างมีเหตุผล
2. เพื่อให้ครูและนักเรียนมีการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ที่เหมาะสม
3. เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ห้องสมุดจัดขึ้นอย่างสนุกสนาน
4. เพื่อให้ครูและนักเรียนเห็นคุณค่าการอ่านจากเศษวัสดุเหลือใช้
5. เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การร่วมมือทํางานเป็นหมู่คณะและสร้างคุณธรรมให้นักเรียนรู้จัก
แบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้อื่น
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6. เพื่อให้ครูและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดี
ต่อกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด มีนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้าของครู นักเรียน
และบุคคลทั่วไป

ภู

มิปัญญาสร้างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

OSOI

ภู มิปั ญ ญาสร้างสรรค์และกระบวนการพั ฒ นานวัตกรรม เริ่มจากกรอบแนวคิด หลักปรัชญาเศรษฐกิ จ
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พอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพล อดุลยเดช ฯ ที่ทรงชี้แนะแนวทางการดํารงอยู่ และปฏิบัติตน

ในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและเป็นการมองโลกเชิงระบบที่
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤติ
เพื่อความมั่นคง และความยั่งยืนของการพัฒนาโดยมีเงื่อนไข การจัดสิน
ใจและการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัย
ทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ
เงื่ อ นไขความรู้ ประกอบด้ ว ย ความรอบรู้ เ กี่ ย วกั บ วิ ช าการต่ า ง ๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งรอบด้ า น
ในขั้นปฏิบัติ
เ งื่ อ น ไ ข คุ ณ ธ ร ร ม ที่ จ ะ ต้ อ ง เ ส ริ ม ส ร้ า ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย มี ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก
ในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิตไม่โลภ ไม่ตระหนี่
จากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าวทางห้องสมุดเห็นความสําคัญและมีคุณค่าอย่างยิ่งซึ่งการจะ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนต้องใช้ทุนสูง อีกทั้งบางอย่างยังไม่ช่วยลดภาวะโลกร้อนเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม
ทางห้องสมุดจึงได้คิดนวัตกรรมโดยนําเอาเศษวัสดุที่เหลือใช้มาประยุกต์ใช้ “นวัตกรรมการอ่านจากบัตรเติมเงิน สู่
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ความรอบคอบ ที่จะนําความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวัง

บัตรเติมความรู้ ”โดยจัดนําเอาบัตรเติมเงินมาทําเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ซึ่ง

OSOI

ที่กล่าวมาข้างต้น
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เ ห ตุ ผ ล ดั ง ก ล่ า ว ไ ด้ นํ า ม า จ า ก ก ร อ บ แ น ว คิ ด ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง

120

จากเงื่ อ นไขความรู้ ข องปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น รู ป แบบของ “ นวั ต กรรม
การอ่านจากบัตรเติมเงิน สู่ บัตรเติมความรู้ ”โดยใช้ชื่อเดิมเป็นกิจกรรมวัสดุไร้เทียมทาน โดยนําเอาบัตรเติมเงิน
มาให้นักเรียนได้เรียนรู้ความคู่กันไปกับการอ่าน นักเรียนจะได้รู้จักการอ่าน การสังเกต การคิดวิเคราะห์ จากบัตร
เติมเงินเพียง ใบ 1โดย ให้นักเรียนเขียนชื่อ ประเภทของบัตรที่นักเรียนเลือก ซึ่งบัตรต่างๆ ประกอบไปด้วย บัตร
เติ ม เงิน ชนิ ด One 2 call บั ตรเติ ม เงิน ชนิ ด Truemove 3G+wifi บั ต รเติ ม เงิน ชนิ ด Dtac เป็ น ต้ น โดยให้ ทํ า
กิจกรรมดังตัวอย่างใบงาน ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทั้ง กลุ่มสาระวิชาในใบงานที่นักเรียนและครูร่วมกันระดม 8
ความคิด หลังจากได้ร่วมกิจกรรมบัตรเติมเงิน จึงได้ดําเนินการต่อยอดต่อไปโดยการนํารูปแบบบัตรเติมเงินมาเป็น
บัตรเติมความรู้ และจากเงื่อนไขคุณธรรมดังกล่าว หลังจากนักเรียนร่วมกิจกรรมบัตรเติมเงิน สู่บัตรเติมความรู้
ได้กําหนดให้นักเรียนบอกถึงคุณธรรมที่ได้จากการร่วมกิจกรรมนักเรียนจะมีความอดทน มีความเพียรพยายามใน
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การออกรูปแบบของบัตรเติมความรู้ที่จะเผยแพร่ต่อยอดความรู้ให้กับเพื่อน พี่ พ่อ แม่ ญาติหรือคนรู้จักได้เป็น
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อย่างดี

ทสรุป
ของความสําเร็จ
นวัตกรรมการอ่านจากบัตรเติมเงิน สู่ บัตร
เติมความรู้ นําไปสู่ความสําเร็จของการสร้างสรรค์และ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าวให้การอ่านกลับมา

เพื่อเป็นความรู้และข้อสังเกตเพื่อการพัฒนาต่อไปใน
อนาคตใน 6 มิติได้ดังนี้
1. การดําเนินการจัดการเรียนรู้โดยส่งเสริมการใช้นวัตกรรมที่ส่งเสริมการคิดที่หลากหลายใน
การพัฒนาองค์ความรู้(Knowledge Thinking)
2. การดําเนินการจัดสภาพแวดล้อม ห้องสมุด และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
3. การดําเนินการจัดให้มีการใช้กระบวนการเรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ใหม่ ด้วยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย
4. การดําเนินการส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านต่าง ๆที่หลากหลาย
5. การดําเนินการจัดบรรยากาศในการแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน (Knoledge-Sharing)
6. ผลการดําเนินการจัดทํากิจกรรม “นวัตกรรมการอ่านจากบัตรเติมเงิน สู่ บัตรเติมความรู้”
ห้องสมุดโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นําไปบูรณาการกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ ในการจัดการเรียนการสอน
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ผลที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ดังกล่าว สรุป
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ความสนใจด้านเทคโนโลยีแห่งยุคสมัยได้เป็นอย่างดี
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เป็นฐานทางปัญญาอันสําคัญยิ่งของผู้เรียนเคียงคู่ไปกับ
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H 35
การพัฒนาสถานศึกษาด้วยแหล่งเรียนรู้แบบเกื้อกูลตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนบ้านหนองไผ่

ป

ฐมบท
และ
ณ
โรงเรีย
บ้านหนองไผ่
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ปรากฏการณ์

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ เลขที่ ๙๑/๔ หมู่ ๑๐ ถนนหนองบัว-บึงสามพัน ตําบล หนองบัว อําเภอ หนอง
บัว จังหวัด นครสวรรค์ ปัจจุบัน นายพนม จันทร์ดิษฐ ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓ ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาด้านแหล่ง
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เรียนรู้ การพัฒนาสถานศึกษาด้วยแหล่งเรียนรู้แบบเกื้อกูลตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองไผ่
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โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญใน 3 ประเด็นได้แก่

1. สร้างแหล่งเรียนรู้แบบเกื้อกูลตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
2. ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาฯได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลที่แท้จริง

3. พัฒนา

นักเรียน ให้สามารถสร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง จากการปฏิบัติจริงใน
แหล่งเรียนรู้แบบเกื้อกูลตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนอง

ข้

อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

ไผ่ จนประสบความสําเร็จ

แนวคิดดังกล่าวคือข้อค้นพบที่เป็นต้นแบบของแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาการพัฒนา
สถานศึกษาด้วยแหล่งเรียนรู้แบบเกื้อกูลตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ที่ผู้บริหาร และคณะ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสานกับทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม (Constructionism) ซึ่งสอดคล้องกับ
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ครูมุ่งมั่นพัฒนาไปสู่ทักษะวิชาชีพ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ระหว่างผู้บริหาร ครู และนักเรียน ด้วยแนวคิด
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มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
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โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ให้ความสําคัญของการสร้างจิตสํานึกให้แก่นักเรียนในการดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและแสวงหาความรู้
อย่างรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง โรงเรียนจึงได้นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่
การปฏิบัติจริงโดยจัดแหล่งเรียนรู้แบบเกื้อกูล เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง เห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรและภูมิปัญญาในท้องถิ่น

ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปัน มี

จิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยม
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เอกลักษณ์ความเป็นไทย นักเรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

125

ภู

มิปัญญาสร้างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ในการพัฒนา
นวัตกรรมดังกล่าว ได้กําหนดรูปแบบ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโดยผ่าน
กระบวนการศึกษาจากสภาพจริงของ
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่
พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีมติร่วมกันว่ากรอบแนวคิดพื้นฐานสําคัญ ในการพัฒนากิจกรรม
การเรียนการสอนนักเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะต้องประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
 การจัดการความรู้ให้แก่ นักเรียน ต้องให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น ทําเป็น
แก้ปัญหาเป็น โดยนําพระราชดํารัสที่เป็นหลักคิดในการดําเนินชีวิต “ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” เป็น
ปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยู่ และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของ

สังคมไทย สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมอง
โลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอด
พ้นจากภัย และวิกฤต เพื่อความมั่นคง และความยั่งยืนของการ
พัฒนา

โรงเรียนต้องนําหลักคิดดังกล่าวสู่การปฏิบัติให้เป็น
รูปธรรม เพื่อให้นักเรียนมีอุปนิสัยพอเพียง การน้อมนําหลักคิดสู่
การปฏิบัติในสถานศึกษาพอสรุปได้ ดังนี้
รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

 ความพอประมาณ โรงเรียนจะเน้นให้นักเรียน
ปฏิบัติงานบนพื้นฐานความพอเหมาะ พอควร ไม่สร้างความ
เดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่น ทํากิจกรรมที่มีอยู่ให้พอเหมาะกับ
สภาพของตนเองไม่ทําการใดๆที่เกินตัว เห็นคุณค่าและใช้
ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
 ความมีเหตุผล นักเรียนในโรงเรียนจะดําเนินงาน
อย่างมีเหตุมีผล โดยพิจารณาจากเหตุ และศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆโดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของตนเองที่จะเป็นลูกที่ดีของ
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 การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี นักเรียนจะไม่ปฏิบัติตนบนความเสี่ยง แต่จะเตรียมความพร้อมเพื่อรับ
พ่อแม่ นักเรียนจะสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้ตนเองโดยยึดหลักความรู้คู่
คุณธรรม
สําหรับเงื่อนไข ความรู้
สร้างนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้นักเรียน
พัฒนาตนเองให้รอบรู้ทันสมัยทัน
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หาความรู้เพิ่มเติมเสมอเพื่อ
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เหตุการณ์โดยใช้อินเตอร์เน็ท อ่านหนังสือทุกวัน ดูงานร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้ความรอบคอบที่จะนําความรู้
เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการทํางาน มีความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติทุกขั้นตอน
ส่วนเงื่อนไข คุณธรรม เสริมสร้างคุณลักษณะพื้นฐานของ นักเรียนทั้งด้านจิตใจ และการ
กระทํา ประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรม ตั้งมั่นในความดี มีความขยัน ซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความ
เพียร ใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิตอย่างพอเพียง
ในการดําเนินการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติ นับ ๑ ๑๐ สู่แหล่งเรียนรู้แบบเกื้อกูลตามหลักเศรษฐกิจ –
พอเพียงดังนี้
นับ ๑ ระเบิดจากข้างในโดยผู้บริหารต้องสร้างศรัทธาให้ครูและนักเรียนในโรงเรียนเห็นคุณค่าของ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
นับ ๒ เลือกกิจกรรมการเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง โดยครูและนักเรียนศึกษาสภาพปัจจุบัน
รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

ปัญหาและความต้องการของชุมชนฯ
นับ ๓ ประชุมวางแผนสร้างหลักสูตรให้ตอบสนองมาตรฐานการเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ ว่าเราควรจะใช้กิจกรรมอย่างไร
นับ ๔ จัดทําแหล่งเรียนรู้แบบเกื้อกูลภายในโรงเรียน จํานวน ๑๗ ฐาน ประกอบด้วย ฐานนาข้าว ฐาน
เห็ดนางฟ้า ฐานปุ๋ยชีวภาพ ฐานผักปลอดสารพิษ ฐานหมูหลุม ฐานโรงสีข้าว ฐานสมุนไพร ฐานธนาคารขยะ ฐาน
เพาะเลี้ยงกบ ฐานเพาะเลี้ยงปลา ฐานไก่ไข่ ฐานไผ่หวาน ฐานป่าภูมิรักษ์ ฐานน้ําส้มควันไม้ ฐานถ่านผลไม้ ฐาน
ห้องสมุด ฐานห้องคอมพิวเตอร์
นับ ๕ สร้างความรู้ ความเข้าใจให้นักเรียนและผู้ปกครองได้เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้กิจกรรมอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพึ่งตนเองจะส่งผลต่อคุณภาพการ
2555

ดํารงชีวิตที่ดีขึ้น
นับ ๖ ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมระหว่างครูกับนักเรียนฯ
นับ ๗ ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินตรวจสอบว่าสิ่งที่ครูออกแบบกิจกรรมการ
สอนไปนั้นครอบคลุมและเหมาะสมสามารถทําให้นักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้หรือไม่ฯ
นับ ๘ จัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการใช้โครงงานเพื่อสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ด้วยการค้นคว้าหาความรู้
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ทักษะและประสบการณ์ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้
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นั บ ๙ ประเมิ น ผลการสอน โดยการตรวจสอบนั ก เรี ย นเป็ น
รายบุคคล ด้วยการทดสอบความรู้ ทักษะการปฏิบัติ ประเมินพฤติกรรม และ
ผลงานที่ปรากฏ ฯ
นับ ๑๐ การเผยแพร่กิจกรรม ครูและนักเรียนมีความสุขสังเกตได้
จากรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของครูและนักเรียนจากการที่ได้มีโอกาส เรียนรู้

ทสรุป
ของความสําเร็จ
ความสําเร็จจากการพัฒนานวัตกรรมสถานศึกษาด้วยแหล่งเรียนรู้แบบเกื้อกูลตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สรุปได้ดังนี้

ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ;

นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติจริง จนเกิดเป็นอุปนิสัยพอเพียง และมีรายได้

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

ตามศักยภาพของตนเอง ฯ

ระหว่างเรียนพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่อาชีพได้ในอนาคต ฯ นักเรียนได้รับการคัดเลือกภายในโรงเรียน และได้รับการ
ระดับชาติ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ จนได้รับรางวัลนําเสนอองค์ความรู้กิจกรรมการเลี้ยงสุกรดีเด่น
ระดับเหรียญทอง รางวัลนําเสนอองค์ความรู้กิจกรรมเตาเผาถ่านเก็บน้ําส้มไม้ดีเด่น ระดับเหรียญทอง ทําให้

2555

คัดเลือกเป็นกิจกรรมดีเด่นไปนําเสนอในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การดําเนินโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน

นักเรียนได้เข้าถวายรายงานกิจกรรมดีเด่น แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี ในงาน อกท.ระดับชาติ ผลสัมฤทธิ์การทดสอบ O-NET ของเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบ O-NET ในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้มากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ (ที่คํานวณเฉพาะ ร.ร.สังกัด สพฐ.) ระดับดี: มี

OSOI

ค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้
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การเพาะเห็ดครบวงจร
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โรงเรียนบ้านมหาเจริญ เลขที่ 389 ตําบล ทุ่งมหาเจริญ อําเภอ วังน้ําเย็น จังหวัดสระแก้ว ปัจจุบัน นาย
ศักดิ์ชัย ใสสุก ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต
1 ได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด้านแหล่งเรียนรู้ การเพาะเห็ดครบวงจร จนประสบความสําเร็จ
โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา 3 ประเด็นสําคัญ ได้แก่
1.เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับนักเรียน คณะครู
และชุมชน

2.นักเรียนและชุมชนมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้
ลดรายจ่ายให้แก่ครอบครัว
3.นักเรียนและชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

ข้

อค้นพบ
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ณ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ
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ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์

ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา
ที่มาของการจัดทําและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา การเพาะเห็ดครบวงจร เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อม

และวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ มีสภาพความขาดแคลน ผู้ปกครองนักเรียนมีรายได้น้อย
ผู้บริหารและคณะครูต้องการใช้โรงเรียนเป็นแหล่งการศึกษา ค้นคว้า และการเรียนรู้เรื่องอาชีพไปพร้อมๆกับการ
พร้อมๆกัน
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จัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน จึงได้ริเริ่มจัดทํานวัตกรรมการเพาะเห็ดครบวงจรทั้งเพื่อการศึกษา และ อาชีพไป
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ภู

มิปัญญาสร้างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าว เริ่มจากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่ง
ความรู้ต่างๆ จากนั้นได้นําความรู้ที่ได้รับมาประมวลไปสู่การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ตามลําดับ ดังนี้
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• ชุมชน
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• โรงเรียน

มีปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ
ขาดอาชีพ
เสริม

• นักเรียน ชุมชน
ผู้สนใจ

เข้ามาศึกษา ฝึก
ปฏิบัติจนสามารถ
ผลิตก้อนเห็ดและ
นํากลับไปเปิดดอก
ไว้บริโภคและ
จําหน่ายเพิ่มรายได้

โรงเรียนผู้นําชุมชน
ได้ร่วมกันคิด
โครงการเพาะเห้
ดครบวงจรเพื่อ
สร้างอาชีพให้
ชุมชนยน
โรงเรี

ดําเนินการ
พัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้
เรื่องการเพาะ
เห็ด

• โรงเรียน
ดําเนินการ

ทสรุป
ของความสําเร็จ
ความสําเร็จจากการดําเนินการ ประสบความสําเร็จ ดังนี้

1.โรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้การ

เพาะเห็ดครบวงจร
2.ภายใน
แหล่งเรียนรู้มีโรงเรือน
รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

อุปกรณ์การเพาะเห็ดต่างๆ
ครบวงจร

3.
ประชาชนในชุมชนใน
ลงมือปฏิบัติ พร้อมทั้งทําหน้าที่วิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ
ก้อนเห็ดเพื่อบริการชุมชนและโรงเรียนต่างๆประมาณ 19 ตัน หรือ 30,000 ก้อน
โทรทัศน์ ช่อง 7 รายการวิภูธร ถ่ายทําสารคดีการเพาะเห็ดเผยแพร่ต่อสาธารณชน

4. นักเรียนได้เรียนรู้และ
5. สามารถผลิต
6.
2555

ชุมชนผ่านการอบรมจํานวน 10 รุ่น จํานวน 100 คน

7.หนังสือพิมพไทยรัฐลงข่าวฉบับที่ 19446 วันอังคารที่ 19 เมษายน 2554

OSOI

8. เป็นที่ปรึกษาเรื่องการเพาะเห็ดให้แก่ชุมชนและโรงเรียนต่างๆ
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การพัฒนาชุดเกมสนุกกับสูตรคูณหมากขุมไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่อง สูตรคูณ สําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนบ้านคลองจัง
โรงเรียนบ้านคลองจัง เลขที่ 271 ตําบลนาบอน อําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 ปัจจุบัน นายอาวุธ รักษาชล ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองจัง สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้สร้างสรรค์และพัฒน นวัตกรรมการศึกษาการพัฒนาชุดเกม
สนุกกับสูตรคูณหมากขุมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สูตรคูณ สําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่
4 ได้คิดค้นนวัตกรรม “ชุดเกมสนุกกับหมากขุมไทย” ใช้แก้ปัญหานักเรียน โดยได้นําเอาวิถีชีวิตการเล่นพื้นบ้าน
หมากขุม นํามาบูรณาการกับการท่องสูตรคูณถอยหลังจากแม่ 2 ถึงแม่ 12 ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ ที่โดดเด่นของ
โรงเรียน จนประสบควาสําเร็จ นวัตกรรมดังกล่าวสามารถนําไปบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ครบทุกกลุ่ม
สาระ ผลงานปรากฏเป็นที่ ประจักษ์ ได้รับรางวัลผลงานวิชาการคุณ ภาพดีเยี่ยม 3 ครั้ง ทั้งในระดับเขตพื้น ที่
การศึกษา และระดับชาติ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ดีเด่นรางวัลหนึ่งแสนครูดีของคุรุสภา

ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา

จุดเริ่มต้นของความคิดการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา การพัฒนาชุดเกมสนุกกับสูตรคูณหมากขุมไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์ เรื่อง สูตรคูณ สําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ดังกล่าว เกิดจากสภาพ
ปัจจุบันปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายแห่งความสําเร็จเนื่องจากปัญหาที่พบในการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์นั้นนักเรียนไม่สามารถท่องและจําสูตรคูณได้ ส่วนมากเบื่อในการท่องสูตรคูณ
ส่ งผลให้ นั ก เรี ย นขาดทั ก ษะกระบวนการคิ ด การคํ านวณและเกิ ด ความท้ อ แท้ ที่ จ ะเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ จ น
กลายเป็นปัญหาสําคัญของชาติ
ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าวเป็นแรงบรรดาลใจสําคัญให้นําไปสู่ความคิดสร้างสรรค์นําภูมิปัญญาพื้นบ้านการเล่น
หมากขุมไทย มาประยุกต์เป็นนวัตกรรมการศึกษาชุดเกมสนุกกับสูตรคูณ หมากขุมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่อง สูตรคูณ สําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4จนประสบความสําเร็จผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

มิปัญญาสร้างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
2555

ภู
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ข้

อค้นพบ
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ในการออกแบบนวัตกรรมดังกล่าวได้ใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น ได้แก่ก้อนหิน และรางหมากขุมที่มีอยู่
ในชุมชน โดยได้ปรับประยุกต์ของเล่นพื้นบ้านมาสู่นวัตกรรมการศึกษา ดังนี้

134

2555

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

อุปกรณ์ ประกอบด้วย
หมายเลขที่หลุมจากหมายเลข (ชุด 2) 1 – 12
.2 ก้อนหินต่างสี สี 4
 สีส้ม มีค่าก้อนละ หน่วย 1จํานวน ก้อน 60
 สีเขียว มีค่าก้อนละ หน่วย 5 ก้อน 16 จํานวน
สีเหลือง มีค่าก้อนละ ก้อน 64 หน่วย จํานวน 10
สีน้ําเงิน มีค่าก้อนละ ก้อน 26 หน่วย จํานวน 50
.3กระดาษปากกา (จดคะแนน)
.4 จํานวนผู้เล่น คน 4 – 2 คน หรือเล่นเป็นทีม ทีมละ 4 – 2

วิธีเล่น .1 ผู้เล่นทุกคนต้องรู้ค่าของก้อนหินแต่ละสีก่อน
.2ผู้เล่นสองฝ่ายเริ่มเล่นพร้อมกัน ถ้าหากเล่นเป็นทีม
ในแต่ละทีมตกลงกันก่อนในทีมว่าใครจะเล่นก่อนหรือหลัง
สลับกันเล่นจนกว่าจะจบเกม
.3ดังตัวอย่าง เช่น
ค่าของก้อนหิน
ในหลุมตามหมายเลข
(12) 2= 24
24
(11) 2= 22
22
(10) 2= 20
20

OSOI

สูตรคูณแม่ 2
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.1รางหมากขุมเขียนเรียง

สูตรคูณแม่ 3
(12) 3= 36
(11) 3= 33
(10) 3= 30

ค่าของก้อนหิน
ในหลุมตามหมายเลข
36
33
30

2=
2=
2=
2=
2=
2=
2=
2=
2=

18
16
14
12
10
8
6
4
2

18
16
14
12
10
8
6
4
2

(9)
(8)
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

3=
3=
3=
3=
3=
3=
3=
3=
3=

27
24
21
18
15
12
9
6
3

27
24
21
18
15
12
9
6
3

 สูตรคูณแม่ 4ทํานองนี้เช่นเดียวกัน 12 แม่ –

ทสรุป
ของความสําเร็จ
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กติกาในการเล่น
ขณะเล่นถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดท่องผิดหรือใส่ก้อนหินในหลุมมีค่าผิดถือว่า แพ้ออก จะไม่ได้คะแนนในแม่นั้น
ให้คนต่อไปเล่นต่อเริ่มสูตรคูณในแม่ต่อไป
การคิดคะแนน
คิดคะแนนตามแม่สูตรคูณ เช่น แม่2 = 2 คะแนน แม่ 3 = 3 คะแนน คิดจนถึงแม่ 12 = 12 คะแนน
การจบเกม
ใครหรือทีมใดได้คะแนนถึง คะแนนก่อนคือผู้ชนะของเกมนั้น 77
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(9)
(8)
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
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จากวัตถุประสงค์ของการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาการพัฒนาชุดเกมสนุกกับสูตรคูณหมากขุมไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สูตรคูณ สําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 3 ข้อ ได้แก่
1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดเกมสนุกกับสูตรคูณหมากขุมไทย กลุ่มสาระ การเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่อง สูตรคูณ สําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดเกมสนุกกับ

สูตรคูณ

หมากขุมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง สูตรคูณ สําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดเกมสนุกกับสูตรคูณหมากขุมไทย . กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สูตรคูณ สําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 4 ส่งผลต่อผู้เรียน ดังนี้
 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
นักเรียนมีความรู้และมีความสามารถที่ได้จากการใช้นวัตกรรม “ชุดเกมสนุกกับสูตรคูณ หมากขุม
ไทย” เพื่อนําไปประยุกต์ใช้พัฒนาตนเองและเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
 นักเรียนนําความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจําวันอย่างได้ผล

OSOI

2555

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

ดังกล่าวชุดเกมสนุกกับสูตรคูณหมากขุมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สูตรคูณ สําหรับชั้น
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H 49

สืบสานตํานานแม่ออน พักผ่อนได้ความรู้ สู่ความเป็นผู้ใฝ่เรียน

ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย เลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๒ ถนน สันกําแพงบ้านออนหลวย- ตําบล ออนกลาง อําเภอ

แม่ออน จังหวัด เชียงใหม่ ปัจจุบันนายพิพัฒน์ สายสอน ดํารง
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ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ จังหวัด
เชียงใหม่ ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา ด้านแหล่งการเรียนรู้
สืบสานตํานานแม่ออน พักผ่อนได้ความรู้ สู่ความเป็นผู้ใฝ่เรียน
ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้สืบค้นหาความรู้

จาก

แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน แล้วนํามาวิเคราะห์
และสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ สําหรับนําไปประยุกต์ใช้ในการเรียน
และใช้ในชีวิตประจําวัน รวมทั้งนําไปเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
หรือจัดกิจกรรมให้เพื่อนนักเรียนคนอื่นๆ

ได้ไปศึกษาหาความรู้

ในเวลาที่ว่างจากการเรียน

ให้สมกับคําว่า

2555

เพื่อนนักเรียน โดยนําไปจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ตามจุดพักผ่อนต่างๆในบริเวณโรงเรียน แล้วประชาสัมพันธ์
“พักผ่อนได้ความรู้” อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
กิจกรรมดังกล่าวเมื่อนักเรียนทุกคนได้ทํากิจกรรมในลักษณะเดียวกันนี้ซ้ําๆหลายๆครั้งก็จะเป็นการปลูกฝัง
คุณลักษณะ “สู่การเป็นผู้ใฝ่เรียน” ได้ในที่สุด เป็นรูปแบบที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกเนื้อหา ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ หากนําไปใช้ได้ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างจริงจังต่อเนื่อง จะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคล
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แห่งการเรียนรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีทักษะกระบวนการคิดที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกสถานการณ์
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ข้

อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา
ข้อค้นพบซึ่งเป็นต้นแบบของแนวทางการพัฒนานวัตกรรมดังกล่าว

เป็นผลสืบเนื่องมาจากผลการประเมินภายนอกรอบที่ ๒ ของ สมศพบว่า .
นักเรียนโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในการแสวงหา
ความรู้ การอ่านหนังสือยังมีน้อย ทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
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ส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ํา ส่งผลให้การประเมินในมาตรฐานที่ ๕ อยู่ในระดับ
พอใช้ ถึงแม้ว่าในปีการศึกษา ๒๕๕๒ ที่ผ่านมาทางโรงเรียนจะได้รับการ
คัดเลือกจากทางสํานักงานอุทยานการเรียนรู้ )TK park

(ให้เข้าร่วม

โครงการ “พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน” มีการสนับสนุนให้
พัฒนาห้องสมุด ให้มีลักษณะเป็นห้องสมุดมีชีวิต มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การรักการอ่าน เพื่อจูงใจให้นักเรียนเข้าห้องสมุดมากขึ้น แต่ก็ยังไม่ประสบ
ผลสําเร็จเท่าที่ควร

จําเป็นต้องมีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในลักษณะ

อื่นๆ ให้หลากหลาย และจัดกิจกรรมส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ของ
2555

ผู้เรียนต่อไป
จากข้อค้นพบได้นําไปสู่การพัฒนานวัตกรรม สืบสานตํานานแม่ออน พักผ่อนได้ความรู้ สู่ความเป็นผู้
ใฝ่เรียน ดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ โดยสรุป ดังนี้
1.เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนให้มีความรู้ความสามารถในการดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้
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นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ จากแหล่งการเรียนรู้ทุกรูปแบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความภาคภูมิใจใน
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ท้องถิ่นของตน

2. เพื่อพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน
และชุมชน ให้มีความหลากหลาย มีข้อมูลความรู้ที่
นักเรียนสามารถนํามาพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ ทุกรูปแบบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

และมีความภาคภูมิใจใน

ภู

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

ท้องถิ่นของตน

มิปัญญาสร้างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ทั้งในและนอกโรงเรียน แล้วนํามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้สําหรับนําไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและ

2555

สืบสานตํานานแม่ออน เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้สืบค้นหาความรู้ จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
ใช้ในชีวิตประจําวัน รวมทั้งนําไปเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนนักเรียน โดยนําไปจัดนิทรรศการเผยแพร่
ความรู้ตามจุดพักผ่อนต่างๆในบริเวณโรงเรียน แล้วประชาสัมพันธ์หรือจัดกิจกรรมให้เพื่อนนักเรียนคนอื่นๆ ได้ไป
ศึกษาหาความรู้ ในเวลาที่ว่างจากการเรียน ให้สมกับคําว่า “พักผ่อนได้ความรู้”

และเมื่อนักเรียนทุกคนได้ทํา

กิจกรรมในลักษณะเดียวกันนี้ซ้ําๆ หลายๆครั้งก็จะเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะ “สู่การเป็นผู้ใฝ่เรียน” ได้ในที่สุด
ในการออกแบบนวัตกรรม ได้ศึกษาหลักการและแนวคิด จากทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง หรือ
ทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม (Constructionism) เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ อีกทฤษฎีหนึ่ง ตามความเห็นของ อลัน ชอว์
มากกว่า การเรียนรู้ เพราะสามารถนําไปใช้ใน สภาวะการเรียนรู้ ในสังคม ได้ด้วย ชอว์ ทําการศึกษา เรื่องรูปแบบ

OSOI

)Alan Shaw) กล่าวว่า เคยคิดว่า ทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับ การศึกษาเรียนรู้ แต่ความจริง มี
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และ ทฤษฎีการเรียนรู้ และพัฒนา เขาเชื่อว่า ในระบบ
การศึกษา มีความสําคัญต่อเนื่องไป ถึง ระบบโครงสร้าง
ของสังคม เด็กที่ได้รับ การสอนด้วย วิธีให้อย่างเดียว หรือ
แบบเดียว จะเสียโอกาส ในการพัฒนาด้านอื่น เช่นเดียวกับ
สังคม ถ้าหากมีรูปแบบ แบบเดียว ก็จะเสียโอกาส ที่จะมี
โครงสร้าง หรือพัฒนา ไปในด้านอื่น ๆ เช่นกัน
จากหลักการทฤษฎี ไปสู่การปฏิบัติ โรงเรียนได้
ดําเนินการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน โดยใช้
ชื่อว่า “สืบสานตํานานแม่ออน พักผ่อนได้ความรู้ สู่การเป็น
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ผู้ใฝ่เรียน” มีขั้นตอนการดําเนินการสําคัญ ดังนี้

ขั้นตอนการดําเนินงานพัฒนา
1. ขั้นการวิเคราะห์
1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
1.2 ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ .
2. ขั้นออกแบบและพัฒนา

 ใบ
เรียนรู้เพื่อหา

กิจกรรมที่ ๑
ความรู้

2555

กําหนด
กิจกรรม

2.1.
รูปแบบใบ
๔ ชุด

OSOI

ดังนี้
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 ใบกิจกรรมที่ ๒ หาความรู้เพื่อการเรียนรู้
 ใบกิจกรรมที่ ๓ สรุปความรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้
 ใบกิจกรรมที่ ๔ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน
แต่ละใบกิจกรรมจะมีแนวปฏิบัติ คําถาม และวิธีดําเนินการแตกต่างกันไป โดยจะมุ่งเน้นการ
ทํางานเป็นทีม การมีส่วนร่วมคิดร่วมทําและเรียนรู้ร่วมกันของทุกคนในทีม จึงจะทําให้งานบรรลุผลสําเร็จ
2.2. ครูทุกคนร่วมกันพิจารณ์รูปแบบวิธีการในใบกิจกรรมทุกชุด ปรับปรุงแก้ไข ทําความเข้าใจ
3. ขั้นนําไปใช้
ดําเนินการในรูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภายใต้รูปแบบการเรียนรู้ “สืบสาน
ตํานานแม่ออนฯ” โดยกําหนดขั้นตอนการดําเนินการและรายละเอียดการดําเนินการ ดังนี้

ระยะที่ ๑ สร้างสรรค์พัฒนาแหล่งเรียนรู้
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ร่วมกัน ก่อนนําไปใช้จริง
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 สร้างความรู้ ความเข้าใจ หลักการ แนวคิด
ทฤษฎี เบื้องต้น และรายละเอียดของการดําเนินการ แก่ครู
และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
 จัดกิจกรรมส่งเสริมยอดนักแสวงหาความรู้ ใน
ลักษณะการอยู่ค่ายพักแรม จํานวน ๒ ครั้ง
ได้แก่ ม ต้น.๑ ครั้ง จํานวนนักเรียน ๒๘๗ คน และม ปลาย.๑ ครั้ง จํานวนนักเรียน ๒๓๑ คน แต่
ละครั้งใช้เวลา ๒ วันกับ ๑ คืน โดยมีจุดเน้นปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะในการเป็นนักแสวงหาความรู้ สามารถสืบค้น
ตํานานแม่ออนและสรุปเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับตํานานแม่ออน เพื่อใช้ในการจัดทําซุ้มความรู้ต่อไป

ในการ

ดําเนินการขั้นตอนนี้ได้ใช้รูปแบบการเรียนรู้ “สืบสานตํานานแม่ออนฯ”

OSOI

 ปรับปรุงพัฒนาบริเวณลานธรรมสวนหิน ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับ ตํานานแม่ออน
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โดยสร้างเป็นซุ้มความรู้

จํานวน ๘ ซุ้ม แต่ละซุ้มมีองค์ความรู้แตกต่างกันไป ตามที่นักเรียนแต่ละระดับชั้นได้

สืบค้นและสรุปไว้ในกิจกรรมการเข้าค่าย อาทิ ประวัติความเป็นมาของ อําเภอแม่ออนวัฒ,นธรรมชนเผ่าในอําเภอ
แม่ออนประเพณีสําคัญฯลฯ,การประกอบอาชีพ,
 ปรับปรุงพัฒนาจุดที่พักผ่อนหย่อนใจของนักเรียน ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ในลักษณะครูที่พูดไม่ได้ มี
ข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนและชีวิตประจําวันของนักเรียน เน้นการบูรณาการการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ตลอดจนข้อแนะนําในการแสวงหาความรู้จาก

2555
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แหล่งการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ จํานวน ๘ จุด

ระยะที่ 2

ระยะที่ 3

• ใช้แหล่งการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ใฝ่เรียน

• พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
ทสรุป
ของความสําเร็จ

ผลความสําเร็จที่เกิดขึ้น ประมวลสรุปได้ดังนี้
1. ครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกคน มีความรู้ความสามารถในการดําเนินการจัดกิจกรรม ส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถแสวงหาความรู้ จากแหล่งการเรียนรู้ทุกรูปแบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น

OSOI

ของตน สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2. มีแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน และชุมชน อย่างหลากหลาย มีข้อมูลความรู้ที่นักเรียนสามารถนํามา
พัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ ทุกรูปแบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน
4. ได้องค์ความรู้ คือ เอกสาร “ตํานานแม่ออน” ที่สมบูรณ์ ๑ เล่ม และเว็บเพจ
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“สืบสานตํานานแม่ออน” สามารถศึกษาได้จากเว็บไซด์ www.tnmaeon.ob.tc
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โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ :
จัดการศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้
ตามโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์
สิ่งแวดล้อม
เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๖

2555

H 50
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ฐมบท และ ปรากฏการณ์

OSOI
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ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
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โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เลขที่ ๒๐๕ ถนนโชตนา ตําบลสันทราย อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบัน
นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน ชํานาญการพิเศษ สังกัด สพมเขต ๓๔ จังหวัด .
เชียงใหม่ ได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ : จัดการศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้
ตามโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 6 โดยได้ตระหนักถึงความสําคัญในการจัด
การศึกษาที่มุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยได้มีการ
จัดทําโครงการด้านสิ่งแวดล้อมในแผนปฏิบัติการประจําปีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายด้าน
การปฏิรูปการศึกษา ,โรงเรียนต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ ,โรงเรียน
ต้นแบบ ๑ อําเภอ ๑ โรงเรียนในฝันและโรงเรียนผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ นอกจากนี้โรงเรียนยัง
มีโครงการที่จะบริหารจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม การจัด
บรรยากาศในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ รวมถึงได้น้อมนํา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ในการสร้างสรรค์และ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าวได้น้อมนําหลักการทรงงานและ
แนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นหลักใน
การจัดทํากิจกรรมการเรียนการสอน อันที่จะมุ่งให้เกิดประโยชน์
ต่อนักเรียน โรงเรียน ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนสร้างเครือข่ายที่
เข้มแข็งและยั่งยืน ได้เข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนสร้างสรรค์
สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๕” และการเข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระ
เกียรติ ครั้งที่ ๖” เพื่อรักษามาตรฐานการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อันเป็นแนวทางสําคัญประการหนึ่งที่
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมตลอดจนการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน จนประสบความสําเร็จ

ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา

จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน โรงเรียน
และชุมชน ก่อน ปี พ .ศ.๒๕๕๑ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประสบปัญ หา
การใช้ จ่าย ค่ าไฟฟ้ า น้ํ าประปา ปั ญ หาขยะ การเน่าเหม็ นของน้ํ าเสี ย
ความแห้งแล้งและการละเลยในการใช้พื้นที่ว่างของโรงเรียน และการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นระบบ โรงเรียนซึ่งมีปัญหาหลัก ๓ ข้อที่
ควรเร่งดําเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนดังต่อไปนี้
๑. ขยะมี ป ริมาณมาก ทิ้ งไม่ ถูกที่ ไม่ มีการคั ดแยก และไม่ มี
การนําขยะมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
๒. ปั ญ หาการจั ด การน้ํ า เน่ า เสี ย จากโรงอาหาร การใช้ น้ํ า
อุปโภค และบริโภคอย่างฟุ่มเฟือยไม่คุ้มค่า
๓. ปั ญ หาการใช้ พ ลั ง งาน โดยเฉพาะการใช้ ไ ฟฟ้ า ยั ง มี
ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าจํานวนมาก
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ข้

อค้นพบ

จากสภาพปัจจุบันปัญหาที่เผชิญ ผู้บริหารและคณะครูได้รวมพลังปัญญาในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 6 เพื่อเป็นเข็มทิศนําทางในการแก้ไขปัญหาด้วยพลังปัญญาแห่งความสําเร็จ

2555

การศึกษา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ : จัดการศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์
เพื่อสร้างสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

ภู

ได้เห็นแบบอย่างของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่ เพื่อนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป

มิปัญญาสร้างสรรค์

OSOI

การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
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ในการดํ า เนิ น การตามภารกิ จ ของโรงเรี ย นตามโครงการ
โรงเรียนสร้างสรรค์ สิ่งแวดล้ อมโรงเรียนฝางชนู ป ถัมภ์ ได้ วิเคราะห์
ปั ญ หาร่ ว มกั บ คณะกรรมการสถานศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห ารและคณะครู
นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน เห็นว่าควรดําเนินการแก้ไขปัญหา
เหล่านี้ และต้องเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน เห็นว่า
แนวทางในการบริหารจัดการศึกษาในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
โดยมุ่ งเน้ น การจั ด การศึ ก ษาภายใต้ ค วามเข้ ม แข็ งของภู มิ ปั ญ ญา

OSOI
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ท้องถิ่น จัดกิจกรรมสร้างแหล่งเรียนรู้ตามกรอบ
แนวคิ ด หลั ก การทรงงานและแนวคิ ด ปรั ช ญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งของพระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้าอยู่หัวซึ่งมีประโยชน์ในการนําไปประยุกต์ใช้
ในการแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลายและยั่งยืน
อาทิ
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๑. กํ าหนดนโยบายและแผนงานใน
โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมเฉลิม
พระเกี ย รติ ครั้ ง ที่ 6 ตามแนวพระราชดํ า ริ
กําหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายที่ชัดเจนและจัดทําแผนปฏิบัติการต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
๒. จัดโครงสร้างองค์กรที่มีการกําหนดผู้รับผิดชอบ วางระบบการประสานงานและการสื่อสารทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียนเพื่อการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 6 ตาม
แนวพระราชดําริ
๓. จั ด การโครงการโรงเรีย นสร้างสรรค์ สิ่ งแวดล้ อ มเฉลิ มพระเกียรติ ครั้งที่ 6 โดยยึด หลั กการระดม
ทรัพยากรอย่างพอเพียงและใช้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ กําลังคนและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
๔. วางแผนการจั ด การประชุ ม ร่ ว มกั บ คณะกรรมการดํ า เนิ น งาน โดยแต่ งตั้ ง คํ า สั่ ง คณะกรรมการ
ดําเนินงานฝ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมรวมทั้งสิ้น ๑๓ กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมหลักสูตรสถานศึกษาที่
บูรณาการสาระการเรียนรู้, กิจกรรมการจัดการทรัพยากรและสิ่งของเครื่องใช้ (ขยะ), กิจกรรมปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อ
โลกเขียว,กิจกรรมกระดาษรีไซเคิล, กิจกรรมการบําบัดน้ําเสียจากโรงอาหารด้วยวิธีธรรมชาติตามแนวพระราชดําริ,
กิจกรรมหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ (เลี้ยงปลา – ปลูกผักปลอดสารพิษ), กิจกรรมการปลูกและอนุรักษ์
ต้นไม้ในโรงเรียนและชุมชน,กิจกรรมฝายแม้วและหญ้าแฝก, กิจกรรมการจัดการพลังงาน เน้นการใช้พลังงานอย่าง
ประหยัดและการใช้พลังงานทดแทนตามแนวพระราชดําริ การจัดระบบการดูแลและประหยัดพลังงานส่วนต่างๆ
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เช่ น ไฟฟ้ า และเชื้ อ เพลิ ง ฯลฯ,กิ จ กรรมความรู้ สู่
ชุ ม ชนด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม, กิ จ กรรมชุ ม ชนสั ม พั น ธ์
สร้ า งสรรค์ สิ่ ง แวดล้ อ ม,กิ จ กรรมส้ ว มสุ ข สั น ต์ ,
กิ จ กรรมศู น ย์ วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น และภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่น
5 . ดําเนินการตามโครงการ คณะกรรมการ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการต่ า งๆ ได้ ดํ า เนิ น การตาม
โครงการ โดยระยะเวลาการดําเนินการตามโครงการ
ตั้ งแต่ ปี พ .ศ .๒๕๕๑ ๒๕๕๕ - ซึ่ งแต่ ล ะกิ จ กรรมมี
รายละเอียด อาทิ กิจกรรมหลักสูตร สถานศึกษาที่
บูรณาการสาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของนักเรียนและชุมชนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ, จัดกิจกรรมบูรณาการสาระและ
กิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระต่างๆ ทั้ง ๘ กลุ่ม
สาระ โดยกําหนดหน่วยการเรียนรู้ให้นั กเรียนทุก
ระดั บ ชั้ น ได้ เ รี ย นรู้ เพื่ อสร้ า งทั ก ษ ะการคิ ด
สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นกับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนนํา
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้พัฒนา และแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและชุมชนต่อไป, กิจกรรมการจัดการทรัพยากรและสิ่งของเครื่องใช้ (ขยะ)อย่างประหยัด
คุ้มค่า และลดการเกิดขยะให้มากที่สุด โดยยึดหลัก Reduce, Reuse, Recycle เป็นการจัดกิจกรรมที่นักเรียนทุก
คน และทุกระดับชั้นจะทําการวางแผนการจัดการขยะโดยการคัดแยกเป็น ๓ ลักษณะ คือ ขยะเปียก ขยะแห้ง และ
ขยะรีไซเคิล โดยจัดทําขยะแบบแยกประเภท เพื่อให้นักเรียนได้มีนิสัยในการแยกขยะ และนําขยะต่างๆ ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ตามแนวพระราชดําริ มีการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ ๑ แห่ง, กิจกรรมปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อโลกเขียว จัด
กิจกรรมให้นักเรียนนําเศษใบไม้ เศษหญ้าและวัชพืชจากการตัด นําไปจัดทําปุ๋ยโดยไม่ให้มีการเผาขยะและเศษ
ใบไม้, กิจกรรมกระดาษรีไซเคิล,กิจกรรมการบําบัดน้ําเสียจากโรงอาหาร ด้วยวิธีธรรมชาติตามแนวพระราชดําริ,
กิจกรรมหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ เลี้ยงปลา)– ปลูกผักปลอดสารพิษจัดกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรม (
การบําบัดน้ําเสียจากโรงอาหารเนื่องจากน้ําทิ้งที่มาจากโรงอาหารสามารถนํามากลับมาใช้ประโยชน์โดยการเลี้ยง
ปลาและปลูกพืชผักสวนครัวได้มีการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ ๑ แห่ง เป็นต้น
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ทสรุป
ของความสําเร็จ
ผลจากการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ของการจัดกิจกรรม สามารถสรุปความสําเร็จได้
ตามประเด็นหลัก ในการดําเนินงานโรงเรียน
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๖ รวม
๖ ประเด็น ได้แก่
ประเด็นที่ ๑ การดําเนินงานตามแนวพระราชดําริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มี
ประสิทธิภาพสามารถบริหารจัดการศึกษาตามโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ ๕
จนประสบผลสํ า เร็ จ โรงเรี ย นได้ รั บ การคั ด เลื อ กเป็ น โรงเรี ย นสร้ า งสรรค์ สิ่ ง แวดล้ อ มเฉลิ ม พระเกี ย รติ ระดั บ
มัธยมศึกษาที่มีระดับมาตรฐานได้รับประทานโล่จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดา
มาตุ และได้รับการคัดเลือก เป็นโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ ๖ ระดับมัธยมศึกษาได้รับ
รางวัลถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประเด็นที่ ๒ กระบวนการบริหารที่ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
อย่างพอเพียงโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์สามารถกําหนดนโยบายและแผนงานในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามหลักการทรงงานและแนวพระราชดําริ ในด้านเอกลักษณื และ อัตลักษณ์ ได้แก่
 เอกลักษณ์ของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ "โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม"
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 อัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ "รักษ์สิ่งแวดล้อม อ่อนน้อมถ่อมตน"
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ประเด็นที่ ๓ หลักสูตรสถานศึกษาที่บูรณาการสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นแหล่ง
เรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของนักเรียนและชุมชน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ส่งผลให้ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
สามารถจัดทําหลักสูตรบูรณาการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมนักเรียนได้รับการประเมินและให้คะแนนจากรายวิชา
สาระพื้นฐานวิชาสาระเพิ่มเติมตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งได้กําหนดไว้ในแต่ละรายวิชาในทุกระดับชั้น ครบทั้ง
๘ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ มี ก ารบู ร ณาการสาระเรื่อ งการอนุ รั กษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ มตามแนว
พระราชดําริ เป็นต้น

ประเด็นที่ ๕ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ได้รักษาและส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เชื่อมโยงกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน
ประเด็นที่ ๖ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ได้บริหารจัดการบุคลากร นักเรียน และชุมชน ให้มีจิตสํานึกและ
พฤติกรรมในการดําเนินชีวิตที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ
 โรงเรี ยนฝางชนู ป ถั ม ภ์ ได้ บ ริ ห ารจั ด การสภาพแวดล้ อ มทางกายภาพของโรงเรียนและชุ ม ชนให้
สามารถสัมผัสหรือสังเกตเห็นได้ ซึ่งได้สะท้อนถึงวิถีปฏิบัติของคนที่อยู่ร่วมกัน เช่น การดูแลรักษาให้วัสดุอุปกรณ์
พร้อมใช้งาน โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น มีบรรยากาศเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้
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ประเด็นที่ ๔ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ มีกิจกรรมที่เชื่อมโยงและเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน มีการขยาย
เครือข่ายการดําเนินงานเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ฯ

 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม นักเรียน ครู รวมทั้ ง
ชุมชนใกล้เคียงได้ให้ความร่วมมือในการระดมความคิด ศึกษาค้นคว้าข้อมูลแนวพระราชดําริ เรื่อง การอนุรักษ์และ
รักษาสิ่ งแวดล้อม โดยได้นํ าไปเผยแพร่ความรู้ให้ กับ ชุมชนในโอกาสต่างๆ เช่ น วันลอยกระทง วัน เข้าพรรษา
ตลอดจนรณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อมในวันสําคัญต่างๆ ของชุมชน จนทําให้ชุมชนมีความตระหนักในการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น

2555

 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ได้ส่งเสริมให้ผู้บริหาร บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองและ
ประชาชนในชุมชนที่เกี่ยวข้องมีจิตสํานึก พฤติกรรมในการลด ละ เลิก และเลือกใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่า
เช่น การใช้กระดาษสองหน้า การประหยัดไฟฟ้า เป็นต้น
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ผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานทั้ง ๑๓ กิจกรรมตามการบริหารจัดการใน ๖ ประเด็นหลักได้นําแนวทาง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ปรากฏผลเชิงประจักษ์อย่างเด่นชัดและเกิดคุณลักษณะที่สอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสรุปดังนี้
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๑ ความพอประมาณ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การทุ ก ด้ า นอย่ า งรอบคอบเหมาะสมตามอั ต ภ .าพโดยไม่
เดือดร้อนและเบียดเบียน
๒ความมีเหตุผล การใช้ทรัพยากร ทั้งบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ให้ได้ประโยชน์ .และคุ้มค่าอย่างสูงสุด โดย
ได้รับ ความร่วมมือจากบุคลากร นักเรียน ชุมชนและภาคี ๔ ฝ่ายโดยใช้เหตุผลในการตัดสินใจที่จะทํากิจกรรม
ต่างๆ
๓มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี . มีการวางแผนในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยความไม่ประมาทมีการเตรียม
ความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกโดยมีพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง
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๔ เงื่อนไขความรู้ เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ .ซึ่งเป็นรากฐานอันมั่นคงในการจัด
กิจกรรมต่างๆ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕เงื่อนไขคุณธรรม ทําให้เกิดคุณลักษณะนิสัยที่ดี มีจิตสํานึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม โรงเรียนได้น้อมนําเอา .
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทําให้ผู้เรียนเห็นคุณ ค่า และมีจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความประหยัด รักความสะอาด ขยัน ซื่อสัตย์ มีความสามัคคีและมีน้ําใจ รู้จักการแบ่งปันให้
สังคมซึ่งจะเกิดผลถาวรแก่ผู้เรียนในการนําไปใช้ดํารงชีวิตต่อไปและทําให้ชุมชนในอําเภอฝาง อําเภอแม่อาย และ
อําเภอไชยปราการ มีความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น

OSOI

2555

H 57
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การพัฒนาอัตลักษณ์ของนักเรียน
“จิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาธํารงรักษาวัฒนธรรมเมี่ยน”

นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ําลักใต้ นั่นคือ “มีจิตสํานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญา ธํารงรักษาวัฒนธรรมเมี่ยน”
ภายใต้การบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง ผู้นําชุมชน จนประสบความสําเร็จ เป็น
แบบอย่างที่ดีของโรงเรียนขนาดเล็ก

ข้

2555

โรงเรียนบ้านน้ําลักใต้ เลขที่ 3 หมู่ 4 ตําบลผาทอง อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ปัจจุบัน นางสาว
มนต์นภัส มโนการณ์ ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัด สํานักงานการประถมศึกษาน่าน เขต 2 ได้
สร้างสรรค์และพัฒนา นวัตกรรมการศึกษา
ด้านแหล่งการเรียนรู้ การพัฒนาอัตลักษณ์
ของนักเรียน“จิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
และภูมิปัญญาธํารงรักษาวัฒนธรรม
เมี่ยน”โดยในปีการศึกษา 2554 มุ่งเน้น
การพัฒนาอัตลักษณ์ของนักเรียนซึ่งเป็น
คุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องมีในตัวตนของ

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

ณ โรงเรียนโรงเรียนบ้านน้ําลักใต้

อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา
OSOI

ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
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เนื่องจาก
นักเรียนของโรงเรียน
บ้านน้ําลักใต้เป็น
กลุ่มชาติพันธุ์เมี่ยนที่
มีวิถีชีวิต เอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของ
รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

ตนเอง ผู้บริหาร ครณะครูโรงเรียนบ้านน้ําลักใต้จึงได้
พยายามมุ่งมั่นจัดการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เป็นกลุ่ม
ชาติพันธุ์เมี่ยนให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยคุณภาพ
ของการศึกษา โดยโรงเรียนได้กําหนดทิศทางของการ
พัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครอง ผู้นําชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายในการร่วมพัฒนา ด้วย
รูปแบบการบริหารจัดการแบบเมี่ยน (MIEANS Model)
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียนภายในปี 2556 ที่ว่า
2555

“โรงเรียนคุณธรรม (Moral) นําองค์การด้วยเทคโนโลยี
(ICT & Innovation) มีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิ
ปัญญา (Environment) พัฒนาสู่มาตรฐาน
(Achievement) ประสานความร่วมมือกับชุมชน (Network) บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency Economy)” โดยในปีการศึกษา 2554 ได้กําหนดอัตลักษณ์ของนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาต้องมี

OSOI

คุณลักษณะ “มีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญา ธํารงรักษาวัฒนธรรมเมี่ยน” ดังนั้นโรงเรียนจึงได้มีการ
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พัฒนาคุณภาพของนักเรียนเป็นลําดับขั้นดังนี้

 ปีการศึกษา 2552 มุ่งเน้นการพัฒนาใน
ด้านสุขภาพร่างกาย โดยโรงเรียนประสบปัญหาว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําเนื่องจากปัญหา
ด้านสุขภาพอนามัย เช่น ร่างกายสกปรก มีแผล ตุ่ม
หนอง กลากเกลื้อน หิด เหา เจ็บไข้ ไม่สบาย มีภาวะ
ทุพโภชนาการ โรงเรียนจึงได้สร้างสรรค์นวัตกรรม

อนามัยแข็งแรง ตั้งใจเรียนหนังสือ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น และนวัตกรรมดังกล่าวได้รับ
“หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ระดับรางวัลเหรียญ
ทองแดง จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
 ปีการศึกษา 2553 มุ่งเน้น

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

“อาบน้ํากลางวัน สร้างสรรค์สุขภาพ” เพื่อแก้ไข
ปัญหาจนประสบความสําเร็จ นักเรียนมีสุขภาพ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดย
ได้พัฒนาห้องสมุดซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ภายใน
สืบค้นข้องมูลของนักเรียนให้ได้มาตรฐาน เพื่อ

2555

โรงเรียนให้ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนจึงได้
สร้างสรรค์นวัตกรรม “ห้องสมุดได้มาตรฐาน
ส่งเสริมรักการอ่านอย่างยั่งยืน” โดยการมีส่วนร่วมของผู้ใหญ่ใจดีที่เป็นภาคีเครือข่าย โดยการพัฒนาห้องสมุด
สนับสนุนหนังสือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ พัฒนาครูบรรณรักษ์และครูผู้สอน ให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลจากการพัฒนา ห้องสมุดโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดห้องสมุด

โรงเรียนขนาดเล็ก ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
OSOI

สูงขึ้นทุกวิชา ครูบรรณรักษ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Master Teacher ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
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พื้นฐาน และนวัตกรรมดังกล่าวได้รับ “หนึ่ง
โรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ระดับรางวัลเหรียญเงิน
จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา

OSOI

2555

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]
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มิปัญญาสร้างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

จากข้ อ ค้ น พบดั งกล่ า ว ในปี ก ารศึ ก ษา
2554 ผู้ บริห าร คณะครู ได้มุ่งเน้ น การพั ฒ นาอั ต
ลั ก ษณ์ ข องนั ก เรี ย นซึ่ งเป็ น คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะที่
จะต้องมีในตัวตนของนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ําลัก
ใต้ นั่ น คื อ “มี จิต สํ านึ ก รัก ษ์ สิ่งแวดล้ อมและภู มิ
ปัญญา ธํารงรักษาวัฒนธรรมเมี่ยน” ภายใต้การ
บริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ผู้ นํ า ชุ ม ชน ครู ภู มิ ปั ญ ญา องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น และผู้ใหญ่ใจดีที่เป็นภาคีเครือข่ายให้การ
ช่วยเหลือ สนับ สนุ น โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ภายนอก
โรงเรียน การเรียนรู้จากครูภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็น
กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ เมี่ ย น เรี ย นรู้ ป ระเพณี วั ฒ นธรรม
แ ล ะ ก ารอ นุ รั ก ษ์ ท รั พ ย าก รธรรม ช าติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ก่อเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และสนุกกับการเรียนรู้ เกิดสายสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างนักเรียน โรงเรียน ผู้ปกครอง มีการพัฒนาไปพร้อม ๆ กันและมีภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมการพัฒนามากขึ้น
ดังนั้นในปีการศึกษา 2554 โรงเรียนจึงได้สร้างสรรค์นวัตกรรมหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม เรื่อง การพัฒนาอัต
ลักษณ์ของนักเรียน “จิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญา ธํารงรักษาวัฒนธรรมเมี่ยน” โดยมีกระบวนการ
และขั้นตอนการพัฒนาเป็นลําดับดังนี้

ขั้นตอนการดําเนินงานพัฒนา
ขั้นตอนในการดําเนินงานพัฒนานวัตกรรมเรื่อง การพัฒนาอัตลักษณ์นักเรียน จิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม“

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู ผู้แทนนักเรียน ผู้นําชุมชน

ร่วมคิด

ผู้ปกครอง หน่วยงานต้นสังกัด ผู้มีอุปการคุณ และภาคีเครือข่าย ร่วมกันศึกษา
สภาพและปัญหาของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านน้ําลักใต้
โดยนําผลการพัฒนาในปีการศึกษาที่ผ่านมาเป็นฐานในการคิดแล พัฒนาต่อยอด

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

ของโรงเรียนบ้านน้ําลักใต้ ดัง ”และภูมิปัญญา ธํารงรักษาวัฒนธรรมเมี่ยนแผนภาพ

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยได้
กําหนดจุดเน้นในการพัฒนาอัตลักษณ์ของนักเรียน โดยการปลูกจิตสํานึกใน ด้าน 3
ื

ิ ํ ึ ั ์ ิ่

้

ิ ํ ึ ั ์ ิปั

ํ

ั

ั

่ี

2555

ร่วมวางแผน

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดกิจกรรม ดังภาพ

ร่วมลงมือ
OSOI

ปฏิบัติ

156

ร่วม

เมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง คณะกรรมการดําเนินงานประเมินผล

ประเมินผล

การจัดกิจกรรมว่าบรรลุผลตามเป้าหมาย ปัญหาและอุปสรรค ความพึงพอใจของ
ผ้เกี่ยวข้องและแสวงหาแนวทางร่วมกันในการดําเนินการระยะต่อไป

ร่วมชื่นชม

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

ความสําเร็จ
ร่วมปรับปรุง
และพัฒนา

รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานในทุกกิจกรรม และขยายผลการ
ดําเนินงานให้กับโรงเรียนอื่น เพื่อนําไปปรับประยุกต์ใช้ในวงกว้างมากขึ้น

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสรุปผลการดําเนินการพัฒนานวัตกรรม ปัญหาและ
อุปสรรค และวางแผนในการพัฒนานวัตกรรมใหม่และธํารงรักษานวัตกรรมที่
ํ ิ

้ใ ้ ิ

่

ื่

ั่ ื

ทสรุป
ของความสําเร็จ

2555

จากความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมโดยการ
มีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะ
ครู ผู้แทนนักเรียน ผู้นําชุมชน ผู้ปกครอง หน่วยงานต้น
สังกัด ผู้มีอุปการคุณและภาคีเครือข่าย ได้ก่อเกิด
ผลสําเร็จต่อนักเรียน ผู้บริหารและครู สถานศึกษาและ

OSOI

ชุมชน ดังนี้
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ผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานวัตกรรม ได้เกิดสัมฤทธิผลต่อนักเรียน อาทิ

1. นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
(รายงานผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติ (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
2552-2554)
3. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอัต
วัฒนธรรมเมี่ยน โดยได้รับการพัฒนาและปลูกจิตสํานึก
ใน 3 ด้าน ได้แก่
ด้านที่ 1 จิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
เป็นกิจกรรมที่นักเรียน ร่วมกับคณะครูผู้ปกครองได้ทํา
กิจกรรมร่วมกันเพื่อปลูกจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ

ด้านที่ 2 จิตสํานึกรักษ์ภูมิปัญญา

เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น และเรียนรู้จากครูภูมิ
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ลักษณ์ รักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญา ธํารงรักษา

ปัญญา ประกอบด้วยกิจกรรมเรียนรู้พิธีกรรมชนเมี่ยน, กิจกรรมอ่านเขียน เรียนภาษาเมี่ยน, กิจกรรมเครื่องดนตรี
ด้านที่ 3 ธํารงรักษาวัฒนธรรมเมี่ยน เป็นกิจกรรมที่นักเรียน ผู้ปกครองและคณะครู ได้ร่วมกันธํารงรักษา

2555

พื้นบ้าน ฯลฯ
วัฒนธรรมเมี่ยน ประกอบด้วยกิจกรรม ศูนย์วัฒนธรรม “สืบสาน ธํารง วิถีเมี่ยน” กิจกรรมบูรณาการเรียนรู้วิถี

OSOI

เมี่ยนกับชุมชน , กิจกรรมสืบสานประเพณีปีใหม่เมี่ยน เป็นต้น
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โรงเรีย
นสี
เขียว

ป

ฐมบท
และ
ปรากฏ

2555

การณ์
ณ โรงเรียนวัดเขาน้อย
โรงเรียนวัดเขาน้อย หมู่ที่ 5 ตําบล ดงประคํา อําเภอ พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกปัจจุบัน
นายอํานาจ ตินะมาตร ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเขาน้อย สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด้านแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนสีเขียว เพื่อ
OSOI

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการ

159

การจัดการความรู้เชิงวัฒนธรรมโดยสถานศึกษาเป็นแกนหลักเชื่อมประสาน

โรงเรียน สังคม ชุมชน เป็น

กระบวนการทํางานหุ้นส่วนเชิงระบบในการพัฒนาการเรียนรู้ที่มีความ
เหมาะสมกับทรัพยากร วิถีวัฒนธรรมของโรงเรียนและคนในชุมชน เพื่อ
โดยน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานคิด

จนประสบ

ความสําเร็จ

ข้

อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา
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พัฒนากระบวนการให้เกิดปัญญาแก่นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน

สภาพปัจจุบันของโรงเรียนวัดเขาน้อยยังอยู่ในสภาวะครูไม่ครบชั้นตามมาตรฐานของสถานศึกษา
ภารโรง 1 คน ครูประจําการวุฒิปริญญาตรี 4 คน จบสาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 2 คน สาขาวิชาเอก
ประถมศึกษา 1 คน วิชาเอกภาษาไทย 1 คน ครูจ้างสอนพิเศษและ

2555

โดยทั่วไป โดยในด้านบุคลากร โรงเรียนวัดเขาน้อย มีครูผู้สอนประจําการ 4 คน ครูจ้างสอนพิเศษ 1 คน นักการ

นักการภารโรง วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นคนใน
ชุมชน

อายุของครูประจําการ

เฉลี่ย 53 ปี ซึ่งสภาพดังกล่าวโรงเรียนประสบปัญหามีครูไม่ครบชั้น

OSOI

เรียน สาขา

160

วิชาเอกของครูไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 แต่ใน
ขณะเดียวกันครูและบุคลากรโรงเรียนวัดเขาน้อยมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่

มีระบบการทํางาน

เป็นทีมที่เข้มแข็ง
ในด้านงบประมาณนั้นการเป็นโรงเรียนขนาดเล็กงบประมาณที่ได้รับสรรน้อยตามสัดส่วนส่งผลโรงเรียน
ขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

ด้านวิชาการ

แคลนทรัพยากรเข้ามาอุดหนุนอย่างเพียงพอและจากการที่โรงเรียนวัดเขาน้อยมีครูไม่ครบชั้นเรียน

การขาด
ส่งผลให้

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนค่อนข้างต่ํา นักเรียนขาดทักษะกระบวนการคิ ด วิเคราะห์ สังเคราะห์ การคิด
อย่างเป็นระบบ มีทักษะชีวิตค่อนข้างต่ํา โรงเรียนขาดแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนานักเรียน อีกทั้งนักเรียน ครู
ผู้ปกครองและชุมชนขาดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ จึงไม่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอด
องค์ความรู้ใหม่ๆได้ ในการพัฒนาตัวผู้เรียนได้

2555
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เพื่อเป็นการยกระดับศักภาพและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สู่ระดับมาตรฐานการศึกษาของชาติ

ผู้บริหาร

คณะครู และผู้ปกครองในชุมชน ได้รวม
พลังกันพัฒนาการศึกษาโดยใช้
สิ่งแวดล้อมที่เป็นต้นทุนทางปัญญาของ
ชุมชนพัฒนาเป็นแหล่งการเรียนรู้ ภายใต้
นวัตกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนสีเขียว ขึ้น

ภู

มิปัญญาสร้างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ นวัตกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนสีเขียว ดังกล่าว ดําเนินการโดยใช้ทุนทาง
OSOI

ปัญญาและทรัพยากรที่มีในชุมชนเข้ามาจัดสรรดําเนินการ โดยใช้นักเรียน ครู และผู้ปกครองและคนในชุมชน ใน
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การถ่ายทอดความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ บนความร่วมมือในรูปแบบเครือข่ายความรู้ เครื่องมือการเรียนรู้

ที่ใช้คือ กิจกรรม mapping ข้อมูล การสืบค้น ทุนทางทรัพยากร ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม ใช้ความเชื่อของ
ชุมชน มาใช้ในกระบวนการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทําแผนเพื่อจัดทําและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เกิด
แหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนและชุมชนสนใจให้ความสําคัญ

เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนและเป็นประโยชน์ต่อ

ชุมชน ภายใต้แหล่งเรียนรู้ที่ชื่อว่า ”โรงเรียนสีเขียว“ ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน ในการพัฒนา
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้และการนําไปสู่การปรับประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตและ
เพื่อการอาชีพในอนาคต

โดยร่วมมือกันสร้างสรรค์สิ่งต่างๆดังต่อไปนี้ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางด้านการศึกษา

ต่อไป ได้แก่

2555
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ระบบแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์
โรงงานเตาแก๊สชุมชน
โรงเผาถ่านผลิตน้ําส้มควันไม้
ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มครัวเรือน
ศูนย์วิทยาศาสตร์ชุมชน

การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
กรอบแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม”โรงเรียนสีเขียว”

ดําเนินการ

ดังนี้

OSOI

1.
2.
3.
4.
5.

162

วิเคราะห์ฯปัญหา

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี

นักเรียนขาดทักษะกระบวนการคิด

และ

ทักษะจําเป็นตาม
หลักสูตรฯ
ครูมีจํานวนน้อย สอนไม่ตรงวิชาเอก

ขาดการ

-

จัดการความรู้อย่างมีส่วน
-

ร่วม
ชุมชน ขาด/ผู้ปกครอง-

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559)
การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
แนวคิดด้านการจัดการความรู้
แนวคิดการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
เทคนิคการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม
(SWOT)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
วงจรควบคมคณภาพเดมมิ่ง
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ปัญญาภมิร้ในการพัฒนา
วิธีการพัฒนา
-

การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม
การพัฒนาด้วยการจัดการความรู้

ผลสําเร็จที่พึงประสงค์
เกิดนวัตกรรม เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับนักเรียน”โรงเรียนสีเขียว”ครู ผู้ปกครองชุมชน เพื่อนําสู่ การเกิด/
2555

ชุมชน ทําให้เกิดปัญญาภูมิรู้ นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด/กระบวนการแลกเปลี่ยนรู้ระหว่าง นักเรียน ครู ผู้ปกครอง
อย่างเป็นระบบ มีทักษะจําเป็นตามหลักสูตรฯ มีทักษะชีวิต เกิดกระบวนการยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งชุมชน ตามแนวทาง

OSOI

หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

163

ทสรุป
ของความสําเร็จ
การดําเนินงานพัฒนานวัตกรรมด้านแหล่งเรียนรู้ที่ชื่อว่าซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เกิดจาก ”โรงเรียนสีเขียว”
โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานคิดในการพัฒนานวัตกรรม นั้น ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่
กําหนด โดย เกิดแหล่งเรียนรู้ มีกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ท่หี ลากหลาย”โรงเรียนสีเขียว”อาทิ
1. ระบบแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์
2. โรงงานผลิตเตาแก๊สชุมชน
3. โรงเผาถ่านผลิตน้ําส้มควันไม้
4. ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มครัวเรือน
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กระบวนการจัดการความรู้ในรูปแบบการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน

แหล่งการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นแหล่งการเรียนรู้ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา

OSOI

2555

ตามอัธยาศัยที่ก่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ได้จริง
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H 60
สืบสานภูมิปัญญาไทย อบสมุนไพรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนบ้านดอนดู่
โรงเรียนบ้านดอนดู่ หมู่ 11 ตําบลห้วย อําเภอปทุมราชวงศา

2555
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สุนันทา ปริปุรณะ ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน

จังหวัดอํานาจเจริญxyปัจจุบันนาง

สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อํานาจเจริญ ได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด้านแหล่งเรียนรู้ สืบสานภูมิปัญญาไทย
อบสมุนไพรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียนให้ตระหนักถึงคุณค่าสมุนไพรไทยจนประสบ
ความสําเร็จ

ข้

อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา
เนื่องจากโรงเรียนบ้านดอนดู่ เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นระ

ถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11 บ้านดอนดู่ ตําบลห้วย อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ ปัจจุบันมีนักเรียน
จํานวน 45 คน จํานวนครูประจําการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คนนักการภารโรงอัตรา

OSOI

จ้าง 1 คน โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนเล็ก ๆ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 45 กิโลเมตร การคมนาคมระหว่างโรงเรียน
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และชุมชนใกล้เคียงค่อนข้างลําบาก เนื่องจากเป็นถนนลูกรัง อาชีพผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ทํานา

ทําไร่ มีการทําไร่นาสวนผสม มีการรวมกลุ่มทอผ้าเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน จากการศึกษาสภาพ
ปัจจุบันของสถานศึกษา และบริบทของชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู่นี้ เมื่อนํามาวิเคราะห์ร่วมกัน พบว่าในชุมชน
บ้านดอนดู่ถึงแม้จะเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ มีฐานะยากจนเป็นส่วนใหญ่ แต่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหลากหลาย มีวิถี
ชีวิตของชุมชนชนบท ดํารงชีวิตแบบพอเพียงอยู่เคียงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีพืชสมุนไพรหลากหลาย คนใน
ชุมชนยังใช้สมุนไพรในการรักษาอาการเจ็บป่วยที่ไม่ร้ายแรง และมีปราชญ์ของชุมชน ที่คนใน (หมอยาพื้นบ้าน)
ชุมชนให้ความไว้วางใจและเคารพนับถือ การเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ในชุมชน หมอยาพื้นบ้านจะใช้สมุนไพรในการ
รักษา
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของ 2545 .ศ.พ (แก้ไขเพิ่มเติม) 2542 .
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม 10 กระทรวงศึกษาธิการตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
จริยธรรม การจัด กระบวนการเรียนรู้เน้ น ผู้ เรียนเป็ น สํ าคั ญ จากการมี ส่ว นร่วมของทุ กภาคส่ วนในการพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข ผู้บริหาร คณะครู และปราชญ์ใน
ชุมชนมีแนวคิดตรงกันว่าในการเพื่อพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทุก ๆ ด้าน นั้น
ในขณะที่ ช าวต่ างชาติเพี ยรพยายามแสวงหาภู มื ปั ญ ไทยที่ ห ลากหลายนํ าไปประยุ กต์ ใช้ ในวิ ถีชี วิต ของตน แต่
ประชาชนไทยในหลายภูมิภาคกลับมิได้ให้ความสําคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน จึงได้ริเริ่มให้ให้ปราชญ์และผู้
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จุ ด เด่ น ของชุ ม ชนที่ เอื้ อ ต่ อ สถานศึ ก ษาดั งกล่ า ว และจากแนวการจั ด การศึ ก ษาตามพระราชบั ญ ญั ติ

ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้เพื่อสืบสานมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดํารงอยู่คู่กับ

ภู

2555

สังคมไทยสืบไป ผ่านนวัตกรรมการศึกษา สืบสานภูมิปญ
ั ญาไทย อบสมุนไพรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ขึ้น

มิปัญญาสร้างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์ และ พัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าว ดําเนินตามกระบวนการและขั้นตอน
1. P – Plan วางแผนการพัฒนาร่วมกัน

OSOI

ดังต่อไปนี้
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เป็ น ขั้ น ตอนการประชุ ม วางแผนการดํ า เนิ น งานร่ ว มกั บ ผู้ เกี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ยทั้ ง คณะครู นั ก เรี ย น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และชุมชน ในการดําเนินงาน

2. D- Do ร่วมกันปฏิบัติอย่างหลากหลาย
โรงเรียนและชุมชนร่วมกันดําเนินงาน “สืบสานภูมิปัญญาไทย อบสมุนไพรเพื่อส่งเสริม
ตามแผนที่วางไว้

OSOI

2555
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เริ่มจากศึกษาดูงานที่ จอุบลฯ.
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เริ่มดําเนินงานตามแผน

การเรียนรู้”
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2. C – Check ร่วมกันตรวจสอบ

2555

มีการประเมินผลการดําเนินงาน รายงานผลสําเร็จที่ได้รับ ร่วมชื่นชมยินดี ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน

ร่วมกิจกรรม“OPEN HOUSE” กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย

OSOI

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอําเภอปทุมราชวงศา

168
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เข้ารับการประเมิน “สถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2554”

3. A – Action ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

OSOI

2555

นําผลการประเมินมาปรับปรุงให้เกิดผลสําเร็จที่ยั่งยืน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษา
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ชนะเลิศ การตอบปัญหาเยาวชนคนเก่ง

นักเรียนนําเสนอโครงงาน

2555

ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจําปี 2554 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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นักเรียนรับโล่ พร้อมเงินรางวัล ชนะเลิศ โครงงานคณิตศาสตร์

ทสรุป
ของความสําเร็จ
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ผลงานที่เกิดกับสถานศึกษา

170

.1โรงเรียนบ้านดอนดู่ ผ่านการประเมิน สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2554 ของกระทรวงศึกษาธิการ
2โรงเรียนบ้านดอนดู่ ได้รับการคัดเลือกจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ .
เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน“กิจกรรมถนนคนเรียน” ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 61 ณ จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 27255 ธันวาคม 29-4
ผลประโยชน์จากการดําเนินงานก่อให้เกิดเงินรายได้สถานศึกษา จากการดําเนินการเปิด .3
ให้บริการอบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยเปิดให้บริการเฉพาะช่วงที่ชุมชนว่างจากการทํานาซึ่งเป็นอาชีพหลักของ
ชุมชน ไม่ได้เปิดตลอดปีการศึกษาขณะนี้โรงเรียนมีเงินรายได้สถานศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นี้ จํานวน 18 82.541,
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บาท

ผลงานที่เกิดขึ้นกับผูบ้ ริหารสถานศึกษา
1.นางสุนันทา ปริปุรณะ ได้รับรางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาผู้มีภาวะผู้นําดีเด่น จาก สกสค.
อํานาจเจริญ
ผลงานที่เกิดขึ้นกับครู
1.นางนวลจันทร์ ผาใหญ่ ได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี จาก คุรุสภา
2. นางจาก นวลจันทร์ ผาใหญ่ ได้รับรางวัลครูผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น จาก .สกสคอํานาจเจริญ.

2555

ครูผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น จาก สกสค. อํานาจเจริญ

ผลงานที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
OSOI

ที่
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1.

รางวัล/กิจกรรมที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาเยาวชนคนเก่ง” ระดับ

นักเรียนที่ได้รับรางวัล
ด.ช.เฉลิมเกียรติ กาเผือก

หน่วยงานที่มอบ
จังหวัดอํานาจเจริญ

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

สพท.อํานาจเจริญ

รางวัล/กิจกรรมที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงพระคุณแม่ ในงานมหกรรม
วัฒนธรรมลานบุญ ลานปัญญา อําเภอปทุมราชวงศา เฉลิมพระ
เกียรติ วันแม่แห่งชาติ
ชนะเลิศ วาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา ในงานมหกรรม
วัฒนธรรมลานบุญ ลานปัญญา อําเภอปทุมราชวงศา เฉลิมพระ
เกียรติ วันแม่แห่งชาติ
ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมดนตรีไทย-นาฏศิลป์
พื้นเมือง ประเภทเดี่ยวดนตรีไทย ประเภทขลุ่ย ประถมศึกษา ปี
การศึกษา 2553
ชนะเลิศ การประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจําปี
2554
เหรียญทองการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6

นักเรียนที่ได้รับรางวัล
ด.ญ.กุลธิดา ถาวรบุญ

หน่วยงานที่มอบ
อําเภอปทุมราชวงศา

ด.ญ.ชุติกาญจน์ ผิวเหลือง

อําเภอปทุมราชวงศา

ด.ญ.นภาวรรณ สิบหย่อม

อําเภอปทุมราชวงศา

ด.ญ.สมฤทัย ไขแสง
ด.ญ.นันทพร อัปกาญจน์
ด.ญ.กุลธิดา ถาวรบุญ
ด.ญ.กมลชนก แวงวัน
ด.ญ.นันทพร อัปกาญจน์
ด.ญ.อนุธิดา ถาวรบุญ
ด.ญ.กมลชนก แวงวัน
เหรียญทองการแข่งขันโครงงานอาชีพ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ด.ญ.นันทพร อัปกาญจน์
ด.ญ.อนุธิดา ถาวรบุญ
เหรียญทอง การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุใน ด.ช.ธนะฤทธิ์ อินลี
ท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ด.ช.จักรพันธ์ โทบุดดี
ด.ช.สุริยา วะณานิชย์
เหรียญเงิน การประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุใน ด.ช.พงษ์พัฒน์ วรรณทาป
ท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ด.ช.วิทยาผล สายตา
ด.ช.ตะวัน แสงบุดดา
ด.ญ. สมฤทัย ไขแสง
เหรียญเงิน การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Spelling Bee
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ด.ช.เฉลิมเกียรติ กาเผือก
ลําดับที่ 3 (ชมเชย) การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักษ์
ด.ญ.สมฤทัย ไขแสง
ภาษาไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 กิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
สพป.อํานาจเจริญ
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4.

ด.ญ.มะลิทัศน์ สีวะจูม
ด.ญ.กมลชนก แวงวัน
ด.ญ.กุลธิดา ถาวรบุญ

สพป.อํานาจเจริญ

สพป.อํานาจเจริญ

2555

ที่
3.

ประถมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553
รางวัลชมเชย โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย ภายใต้โครงการสร้างจิตสํานึกความเป็นไทยเพื่อ
พัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน (SP2) กิจกรรมวาดภาพประกอบและ
คัดลายมือเสริมความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว (ชั้น ป.1 –ป.
3) ประจําปี 2553

สพป.อํานาจเจริญ

สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
OSOI

2.
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ที่
14.
15.
16.

เรียงความ(ชั้น ป.4 – 6)
รางวัล/กิจกรรมที่ได้รับรางวัล
นักเรียนที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 การแข่งขันความสามารถวิชา ด.ช.เฉลิมเกียรติ กาเผือก
ภาษาไทย-สังคมศึกษา
ครั้งที่ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 การแข่งขัน
ด.ญสมฤทัย ไขแสง
ความสามารถวิชาภาษาไทย-สังคมศึกษา ครั้งที่ 1
ลําดับที่ 4 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 การแข่งขันความสามารถวิชา ด.ช.เฉลิมเกียรติ กาเผือก
คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 4

หน่วยงานที่มอบ
โรงเรียน
ปทุมราชวงศา
โรงเรียน
ปทุมราชวงศา
โรงเรียน
ปทุมราชวงศา

ผลการสอบ
ผลการสอบ OO--NNEETT ของนั
ของนักกเรีเรียยนชั
นชั้น้นประถมศึ
ประถมศึกกษาปี
ษาปีทที่ ี่ 66 ปีปีกการศึ
ารศึกกษา
ษา 255
25533 และ
และ 2554
2554

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

ปีปีกการศึ
ารศึกกษา
ษา ภาษาไทย
ภาษาไทย คณิ
คณิตต วิวิททย์ย์ สัสังงคม
คม สุสุขขศึศึกกษา
ษา ศิศิลลปะ
ปะ
*3122.
2553

3485. 4156. 4707. 5431.

4110.

5252.

2099.

3100. 3433. 4438. 4000. 6667.

6000.

7500.

2500.

4675.

5538.

3837.

5100. 6600.

3450.

*5004.
2554

กอท
กอท..

ภาษา
ภาษา รวมทุ
รวมทุกกกลุ
กลุ่ม่ม
สาระการ
สาระการ
อัอังงกฤษ
กฤษ
เรีเรียยนรู
นรู้ ้

5240. 4082. 5222. 5887.

5320. 5500. 4275. 6040. 6003.

4705.

5286.

* หมายถึง ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
จากผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดอนดู่ พบว่าในปีการศึกษา

2555

2554 นักเรียนมีระดับผลการทดสอบโดยภาพรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2553 และเมื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยระดับประเทศ พบว่า มีผลการทดสอบสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศเกือบทุก
รายวิชา ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศที่ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ เพียงกลุ่มสาระการเรียนรู้
เดียวเท่านั้น แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2553 พบว่า คะแนนผลการทดสอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา

OSOI

ต่างเทศสูงขึ้น
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H 66

ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต
โรงเรียนสตรีภูเก็ต เลขที่ 1 ถนนดํารง ตําบล

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

ศูนย์สืบค้นและเผยแพร่ข้อมูลบาบ๋าภูเก็ต

ตลาดใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ปัจจุบัน
นายปรีชา หนูน้อย ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน
และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาด้านแหล่งเรียนรู้ ศูนย์

2555

สตรีภูเก็ต สังกัด สพม เขต.14 จังหวัดภูเก็ต ได้สร้างสรรค์
สืบค้นและเผยแพร่ข้อมูลบาบ๋าภูเก็ต เพื่อ
1. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐาน คุณภาพการศึกษา
2. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ประกอบวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ข้อ 5 คือสามารถสื่อสาร

OSOI

ความเป็นภูเก็ตได้
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3. เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้ ที่สามารถเป็นศูนย์สืบค้นและเผยแพร่ข้อมูลบาบ๋าภูเก็ต ของชุมชน ในการดํารง
ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น
การดําเนินการดังกล่าวประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
การศึกษาของชาติ จนได้รับรางวัลระดับชาติ OSOI ระดับเหรียญเงิน

ข้

อค้นพบ
ต้นแบบของแนวทางการพัฒนา

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

การสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมดังกล่าว ผู้บริหารและคณะครู ได้ ออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ไว้อย่างเป็นระบบดังนี้
กรอบแนวคิดการจัดทํา “ศูนย์สืบค้นและเผยแพร่ข้อมูลบาบ๋าภูเก็ต”

หนังสือ
”ภูเก็ต“
นักเรียน

หลักสูตร
2555

แกนกลาง
หลักสูตร
ท้องถิ่น

มีคุณ ลักษณะ
การบริหาร
จัดการ
เรียนร้

ศูนย์สืบค้นและ

ที่พึงประสงค์

เผยแพร่ข้อมูลบาบ๋า

ตามกําหนด

ภเก็ต

OSOI

-

175

กิจกรรมการเรียนรู้

สําหรับกระบวนการดําเนินงานใช้ทฤษฎีระบบของ เดวิด อิสตัน ดังนี้
INPUT

PROCESS

- ผู้บริหาร
- ครู / บุคลากรอื่น การจัดการเรีย นรู้
หนังสื อตํารา
- งบประมาณ
ศูนย์สืบค้ นและ
- วัสดุ - ครุ ภัณฑ์
เผยแพร่ ข้อมูล
- อาคารสถานที่
กิจ กรรมเสริม
- หลักสู ตรท้องถิ่น
หลักสู ตร
- ชุ มชน
ฯลฯ

ภู

สภาพแวดล้ อม

OUTPUT
นักเรีย น
- ใช้ ศูนย์ สืบค้ นและ
เผยแพร่ ข้อมูลบาบ๋ า
เป็ นแหล่ งเรียนรู้ และ
ฝึ กกิจกรรมต่ าง ๆ
เพื่อสื บสานวัฒ นธรรมประเพณี
บาบ๋ าภูเก็ต

FEEDBACK

สภาพแวดล้ อม

OUTCOME

ขยายผล
ส่ชมชน

นักเรียน
-สามารถสื่ อสาร
ความเป็ นภูเก็ตได้
- เป็ นผู้นําทีด่ ี
ของสังคม
ในอนาคต

สภาพแวดล้ อม

มิปัญญาสร้างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ขั้นตอนการดําเนินงานพัฒนา

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

สภาพแวดล้ อม

OSOI

2555

การดําเนินงานพัฒนานวัตกรรมเป็นไปตามขั้นตอนของการบริหารจัดการเชิงระบบ หรือ PDCA ของ
เดมมิ่ง ที่ช่วยให้งานบรรลุ ผลตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ
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แหล่งเรียนรู้ “ศูนย์สืบค้นและเผยแพร่ข้อมูลบาบ๋าภูเก็ต”
จะนํ าเสนอข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ในลั ก ษณะของสื่ อ ผสม ได้ แ ก่ การจั ด
นิทรรศการ ภาพนิ่ง วีดิโอ สื่ออิเล็คทรอนิคส์ หนังสือ ตํารา และ
กิจกรรมที่เป็นการสาธิต การปฏิบัติจริง การแสดงละคร การไป
รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

ร่ ว มกิ จ กรรมกั บ ท้ อ งถิ่ น การให้ ค วามรู้ แ ก่ ก ลุ่ ม ผู้ ส นใจ ในเรื่ อ ง
เกี่ ย วกั บ สถาปั ต ยกรรมชิ โ นโปรตุ กี ส การแต่ ง กาย อาหาร
การละเล่น ภาษา ความเชื่อ วัฒนธรรมและประเพณีตามฤดูกาล
ตลอดปี

2555

ทสรุป
ของความสําเร็จ
ผลการใช้นวัตกรรมที่เกิดขึ้น พฤติกรรม พัฒนาการ หรือการ)
(เรียนรู้ ปรากฏผลเชิงประจักษ์อย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของ ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร สถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน
ดังนี้

OSOI

ผู้เรียน นักเรียนสามารถใช้แหล่งเรียนนี้ในการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลความเป็นท้องถิ่นในชั่วโมงเรียนวิชา
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ท้องถิ่นของเรา และทํากิจกรรมเพิ่มเติมเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นในเรื่อง สถาปัตยกรรมชิโน โปรตุกีส

ความเชื่อ ความเป็นอยู่ อาหารการกิน การแต่งกาย ภาษา การละเล่น การจัดกิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่
ท้องถิ่นกําหนดโดยนักเรียนเป็นผู้นําในการขยายผล เช่น เป็นยุวมัคคุเทศก์นําชมศูนย์ฯ เป็นต้น ย่านภูเก็ตเมืองเก่า
การแสดงหุ่นกระบอกจีน ) ”กาเหล้“ซึ่งกําลังจะสูญหายการแกะสลักผักผลไม้ประกวด ”หล่อก้อ“ การตีกลอง (
การตั้งโต๊ะไหว้เทวดาของนักเรียน เป็นต้น ”ผ้อต่อ”ในเทศกาล
ครู ใช้แหล่งเรียนรู้นี้บูรณาการกับสาระวิชาที่สอนได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในโรงเรียน
จึงสะดวกในการใช้ประโยชน์ บ้างก็ได้เรียนรู้ไปกับนักเรียน ในลักษณะ learn and fun ทําให้ครูต่างถิ่นมีความรู้
และเข้าใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นมากขึ้น

สานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น มีผลงานอยู่เนือง ๆ ได้รับการยอมรับในการเป็นผู้นําด้านวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
ผู้ป กครองและชุมชน มีความพึ งพอใจในแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนที่สามารถใช้ประโยชน์ ได้จริง และ
สามารถเป็นที่พึ่งให้กับชุมชนได้

2555

สถานศึกษา มีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นของราชการในการสนับสนุนท้องถิ่นในการสอนให้นักเรียนสามารถสืบ

OSOI

คุ้มค่าและปลอดภัย รวมทั้งยังเอื้อประโยชน์ต่อโรงเรียนอื่นๆ ได้มาเรียนรู้และศึกษาดูงานอีกมากมาย

รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

ผู้บริหาร มีส่วนส่งเสริมสนับวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนซึ่งมีประโยชน์
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รางวัลเหรี ยญเงิน 31 เรื่ อง | [Pick the date]

OSOI
2555
รางวัลเหรียญทองแดง 39 เรื่อง
ถอดบทเรียน
โดย
ถวัลย์ มาศจรัส
[TYPE THE COMPANY NAME]
[Pick the date]
Authored by: Windows User

2555
ถอดบทเรี ยน

OSOI
รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง
โดย

ถวัลย์ มาศจรัส

A 03
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รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

”รวมพลัง ปลูกฝังการอ่านคิด สร้างชีวิตรักการอ่านเขียน“

“

โรงเรียนวัดทํานบ ตําบล วัดแก้ว อําเภอ บาง

แพ จังหวัดราชบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ตระหนักถึง
ความสําคัญของการอ่านว่า การอ่านเป็นทักษะทาง
ภาษาที่มีความสําคัญในการรับสาร ทั้งนี้เนื่องจากอ่าน
เป็นสิ่งสําคัญในการดําเนินชีวิต มีส่วนอย่างสําคัญใน
การสร้างความสําเร็จในชีวิตให้แก่ผู้ที่มีนิสัยรักการอ่าน
รักการศึกษาค้นคว้าทําให้เกิดการสั่งสมทุนทางปัญญา
อย่างต่อเนื่องและอย่างรอบด้าน ทุนทางปัญญาดังกล่าวส่งผลให้การดําเนินชีวิตประสบความสําเร็จเจริญก้าวหน้า
ในอาชีพและการปฎิบัติงานด้านอื่นๆในหลากหลายมิติ
ด้วยความสําคัญของการอ่านดังกล่าว ผู้บริหาร คณะครู ได้สํารวจ วิเคราะห์ความต้องการ และความ
คาดหวังของผู้ปกครองในชุมชนด้วยการสัมภาษณ์ผู้ปกครองที่ส่งลูกหลานมาเรียนในโรงเรียนฯพบว่า คาดหวังให้
โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพทางด้านการเรียน อ่านออกเขียนได้ และสามารถเรียนรู้ได้ตามที่
หลักสูตรกําหนดอย่างเต็มศักยภาพ
เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของชุมชน ผู้บริหารและคณะครู ได้สร้างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ “รวมพลัง ปลูกฝังการอ่านคิด สร้างชีวิตรักการอ่านเขียน”

OSOI

เพื่อพัฒนาศักภาพของผู้เรียนจนประสบความสําเร็จ นักเรียนอ่านคล่อง เขียนคล่อง มีความรับผิดชอบในการทํา

1

กิจกรรมสามารถสรุปเรื่องที่อ่านได้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และจากการ
ประเมินผลงานตามสภาพจริง พบว่านักเรียนสามารถนําความรู้ที่ได้จากการ
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อ่านนําไปใช้ในชีวิตประจําวันอาทิ การล้างมือที่ถูกต้อง การป้องกัน

”

ให้ข้อคิดจากบทกลอนที่อ่าน นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียนมากยิ่งขึ้น

2555

รักษาตนเองให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆ นอกจากนั้นยังส่งผลไปถึงความคิดของนักเรียนที่สามารถสรุปเรื่องต่างๆได้

ความสําเร็จจากภูมิปัญญาสร้างสรรค์นวักรรมการศึกษา “รวมพลัง ปลูกฝังการอ่านคิด สร้างชีวิตรักการ
อ่านเขียน”นอกจากสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ปกครองและชุมชนเป็นอย่างสูงแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาดู
งานการปลูกฝังการอ่านคิด สร้างชีวิตรักการอ่านเขียนสําหรับสถานศึกษาต่างๆอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนได้รับรางวัล

เกียรติภูมิแห่งความสําเร็จของการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

OSOI

กิจกรรม Best Practices ทางด้านการอ่าน

2

ดังกล่าว ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจําปี
2555
ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นางสาวสุดารัตน์ ทับสาย ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดทํานบ
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A 70

ภาพประกอบ 1

ศิลปะ “โฟล์ค-แซว” เพลงพื้นรบ้านร่วมสมัย

“โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม เลขที่ 762 หมู่ 2 อําเภอ
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัด สพม.เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี ได้

ภาพประกอบ 2

สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด้าน การจัดกระบวนการเรียนรู้
ศิลปะ “โฟล์ค-แซว” เพลงพื้นรบ้านร่วมสมัย ซึ่งเป็นการอนุรักษ์และ
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พัฒนาเพลงพื้นบ้านสําหรับเป็นทางเลือกในการสื่อสารทางวัฒนธรรมและ
บันเทิงให้กับเยาวชนในปัจจุบันอีกทางหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญสอง
ประการ
1. เป็นการสร้างสรรค์เกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาเพลงพื้นบ้าน
2.เป็นทางเลือกในการสื่อสารทางวัฒนธรรมและบันเทิงให้กับเยาวชน

ภาพประกอบ 3

”

ในปัจจุบันอีกทางหนึ่ง

ความสําเร็จของนวัตกรรมการศึกษา ศิ ลปะ “โฟล์ ค-แซว” เพลง
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พื้นบ้านร่วมสมัย จนประสบความสําเร็จ ที่ส่งผลต่อผู้เรียนโดยตรง อาทิเกิด

3

การสร้างสรรค์ชุดการเรียนรู้ศิลปะ “โฟล์ค-แซว” เพลงพื้นบ้านร่วมสมัย ด้วยเนื้อหาสาระที่หลากหลาย อาทิ

ภาพประกอบ 5

ภาพประกอบ 4

ภาพประกอบ 6

 ลักษณะของเพลงอีแซว

 การแสดงชุด สามชุกบ้านฉัน

 การแสดงชุด “ตามสไตล์สะดุ้งโหยง” ซึ่งเป็ นการประยุกต์เพลงพื้ นบ้าน
 ชุดการแสดงละครเชิดหุ่นคน

แนวใหม่
 ชุดการแสดงศิลปะ “โฟล์ค-แซว”

 ชุดการแสดง

“ระบําร้อยพวงมาลัย” ฯลฯ
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 ความเป็นมาของเพลงอีแซว

การนําบทเพลงพื้นบ้านมาผสมผสานกับดนตรีสากลทําให้นักเรียนและเยาวชนรุ่นหลังได้ซึมซับรับรู้ว่าเพลงพื้นบ้าน
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เนื้อหาสาระของเพลง “โฟล์ค-แซว” เพลงพื้นบ้านร่วมสมัยดังกล่าวเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย
สามารถประยุกต์เข้ากับดนตรีร่วมสมัยได้ทุกแนวดนตรี เป็นนวัตกรรมที่เสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม
นอกจากนี้ยังได้มีการสร้างสรรค์ชุดการเรียนรู้ในมิติต่างๆให้นักเรียนที่สนใจใฝ่รู้สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

เกียรติภูมิแห่งความสําเร็จของการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าว

OSOI

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจําปี 2555

4

( หมายเหตุ ไม่มีแผ่น ไม่มีไฟล์ภาพ ในเอกสารไม่มีภาพประกอบ :

2555
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ประสานขอไฟล์ภาพประกอบเรื่องเพื่อจัดพิมพ์หนังสือจากโรงเรียนด้วย )

A 81
“ วิธีวิทยาพัฒนาทักษะ
ภาษาสู่การสรุปองค์ความรู้
ที่ปรากฏในบทละคร
และภาพยนตร์ ”

“ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ หมู่ที่ 8 ตําบลปางมะผ้า อําเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เฮี๊ยะ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในถิ่น
ทุรกันดาร นักเรียนเป็นชนกลุ่มน้อยซึ่งมีภาษาใช้เป็นของตนเอง มีศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและค่านิยมที่
เป็นอัตลักษณ์เฉพาะ มีวิถีการดําเนินชีวิตที่แตกต่างจากชาวไทยส่วนใหญ่ของประเทศค่อนข้างมาก

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นายเกรียงศักดิ์ เขาแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
พฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรหลานเป็นการเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย เด็กมีอิสระในการคิด การ
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ทํา การเล่น ทําให้เด็กกล้าแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หลายด้านออกมาด้วยความเคยชินโดยไม่ได้รับคําแนะนํา

5

จากผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองเท่าที่ควรเนื่องจากเห็นว่ายังเป็นเด็กโดยมีความเชื่อว่าเมื่อลูกหลานโตแล้วจะเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมเอง

พฤตินิสัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งมีหน้าที่

หลักในการปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณ ธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรสถานศึกษา และ

หลักสูต รท้ องถิ่ น ซึ่ งใช้ ภ าษาไทยถ่ายทอดองค์ ความรู้ซึ่งเนื้ อ หาสาระในหลั กสู ต รแกนกลางฯเป็ น องค์ ความรู้ที่
ซึ่งวิถีชีวิตดังกล่าวส่งผลให้การจัดการศึกษาในสถานศึกษาโดยรวมไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาของ
ชาติตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เท่าที่ควร

เพื่ อ ให้ พั น ธกิ จ การจั ด การศึ ก ษาของชาติ บ รรลุ เป้ าหมายที่ กํ า หนด

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ ได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้
“ วิธีวิทยาพัฒนาทักษะภาษาสู่การสรุปองค์ความรู้ที่ปรากฏในบทละครและภาพยนตร์ ” กระบวนการเรียนรู้สู่
ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ด้วยกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดง โดยยึดสาระการเรียนรู้ที่
สอดคล้ องกั บ หลักสูตรสถานศึ กษา และหลั กสู ตรท้ องถิ่ น เป็ น เรื่องราวในกระจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ บรรลุ
จุดประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญ อาทิ  เพื่อใช้พัฒนาผู้ด้านการฝึกทักษะภาษาไทย การฟัง การพูด การ
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เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวไทยส่วนใหญ่ของประเทศ ที่มีความแตกจากวิถีชีวิตและการดํารงอยู่ของชนกลุ่มน้อย

อ่าน การเขียน และการสื่อสาร
 เพื่อฝึกทักษะผู้เรียนด้านการคิด วิเคราะห์ และสรุปใจความสําคัญได้
2555

 เพื่อให้การเรียนการสอนมีความใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงที่สุด

”

 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นจนประสบความสําเร็จ

ความสําเร็จจากภูมิปัญญาสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา “ วิธีวิทยาพัฒนาทักษะภาษาสู่การสรุป องค์
ความรู้ที่ปรากฏในบทละครและภาพยนตร์ ” ผ่านกระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ดังนี้
 การเตรียมบทละครและบทภาพยนตร์ มีการอภิปรายร่วมกันกับผู้เรียนถึงวัตถุประสงค์ของการใช้
การแสดงในการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด
การเขียนบท การแสดง การท่องบท เทคนิคการแสดงและการถ่ายทํา แล้วให้นักเรียนฝึกปฏิบัติทุกขั้นตอน
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 ผู้สอนเตรียมบทละครและบทภาพยนตร์ สําหรับใช้ประกอบการสอนตั้งแต่ต้นจนจบ ด้วยการสาธิต

6

 การจัดการแสดงละครและภาพยนตร์ จัดแสดงตามบทบาทที่ได้รับจากบทที่เขียนไว้ โดยเน้นการ
แสดงออกของผู้แสดงมากกว่าองค์ประกอบด้านกายภาพ และการแสดงสมจริงทั้งเสื้อผ้า การแต่งกาย ฉาก เวที
และสถานที่ โดย เน้นความสมจริงทั้งด้านการแสดงออกของผู้แสดงและองค์ประกอบด้านกายภาพ ฯลฯ
 การเผยแพร่ผลงาน เผยแพร่ผลงานในรูปแบบการแสดง รายงานผลการดําเนินงาน เอกสาร
สารสนเทศ สื่อมัลติมีเดีย การแนะนํา โดยเผยแพร่ไปยังโรงเรียนเครือข่าย องค์การปกครองท้องถิ่น องค์กร
เอกชน หน่วยงานราชการ และเวทีการแสดงผลงานวิชาการตั้งแต่ระดับโรงเรียนถึงระดับประเทศ
ความสําเร็จจากภูมิปัญญาสร้างสรรค์นวักรรมการศึกษา “ วิธีวิทยาพัฒนาทักษะภาษาสู่การสรุป องค์
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ความรู้ที่ปรากฏในบทละครและภาพยนตร์ ” บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนด อาทิ
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทยอยู่ใน
ระดับดีมาก
 นักเรียนได้เข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ จนได้รับชัยชนะในการแข่งขันในระดับต่าง ๆ สูงสุด

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นายวรชาติ ธนาคุณ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ
ด้วยรางวัลเหรียญทองระดับชาติ กับการแข่งขันการแสดงละครประวัติศาสตร์ รางวัลเหรียญทองแดงระดับ
ภูมิภาค กับการแข่งขันการถ่ายทําภาพยนตร์สั้น รางวัลเหรียญทองระดับภูมิภาค กับการแข่งขันการแสดงละคร

2555

คุณธรรม ฯลฯ

เกียรติภูมิแห่งความสําเร็จของการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
ดังกล่าว ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจําปี
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กิจกรรมโครงงานทักษะชีวิต เพื่อการนํากระบวนการคิดสู่ผู้เรียน
รูปแบบ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

8
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รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

“โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ เลขที่ 227 หมู่ 1 ตําบล ผาจุก อําเภอ เมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
ด้าน การพัฒนาระบบกิจกรรมผู้เรียน “กิจกรรมโครงงานทักษะชีวิต เพื่อการนํากระบวนการคิดสู่ผู้เรียนรูปแบบ
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์” ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่โรงเรียนเผชิญกับปัญหาในการดําเนินการ
จัดกิจกรรมชุมนุมให้แก่นักเรียนแต่นักเรียนมักจะไม่เลือกชุมนุมที่เป็นชุมนุมทางวิชาการโดยให้เหตุผลว่าตนเองไม่
ชอบที่ จะใช้กระบวนการเรียนรู้ที่ ต้องใช้การคิ ดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
และสร้างสรรค์ผลงาน ส่งผลให้นักเรียนมีจุดอ่อนในเรื่องการคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ และสร้างสรรค์ผลงานมากเป็นพิเศษ
ประการ ประกอบด้วย
2. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
และสร้างสรรค์ สําหรับเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ สําหรับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จนประสบความสําเร็จ
ความสําเร็จจากภูมิปัญญาสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา
“กิจกรรมโครงงานทักษะชีวิต เพื่อการนํากระบวนการคิดสู่ผู้เรียน
รูปแบบ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์” ได้กําหนดตอนการ
ดําเนินกิจกรรมการพัฒนาอย่างเป็นระบบไว้ในหลากลหายมิติ อาทิ
สร้าง ชุดกิจกรรมชุมนุมโครงงานเพื่อชีวิต ในรูปแบบ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า อุตรดิตถ์ สําหรับเป็นคู่มือให้ครูที่ปรึกษา พร้อมสมุดฝึกบันทึกการทํางานสําหรับนักเรียน
 ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงงานเพื่อชีวิต
โดยไม่จํากัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ และประเภทของโครงงานที่ทํา
 ครูที่ปรึกษาประจําชั้นเรียนเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานเพื่อชีวิตของนักเรียน ให้ความรู้ และขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
 นักเรียนได้เรียนรู้ขั้นตอนการทําโครงงาน การเลือกเรื่องที่จะทําโครงงาน
 นักเรียน ลงมือทําโครงงาน โดยใช้กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

”

OSOI

โดยบันทึกขั้นตอนการทํางานไว้ทุกขั้นตอนในสมุดบันทึกการทํางาน ฯลฯ

9

เพื่อแก้ไ

ความสําเร็จของนวัตกรรมการศึกษา“กิจกรรมโครงงานทักษะชีวิต
อุตรดิตถ์” ได้ที่เกิดแก่ผู้เรียนโดยตรง อาทิ
 นักเรียนสามารถวางแผนการจัดทํากิจกรรมโครงงานที่สนใจได้
 นักเรียนสามารถร่วมกันแก้ปัญหา ในแผนการจัดทํากิจกรรม
โครงงานได้อย่างเป็นระบบ
 นักเรียนสามารถจัดนิทรรศการนําเสนอผลงานโครงงานได้
 นักเรียนสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

เพื่อการนํากระบวนการคิดสู่ผู้เรียนรูปแบบ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

นักเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงปัญหาที่สนใจได้ในปีการศึกษาหน้า
ความถนัดและความสามารถของ

2555

 นักเรียนสามารถรู้ถึง

OSOI

ตนเอง ฯลฯ เป็นต้น

10

เกียรติภูมิแห่งความสําเร็จของการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
ดังกล่าว ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจําปี
2555
ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นายประมุข ธนวัฒน์

ผู้อํานวยการโรงเรียนเตรี ยมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์
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การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สู่

วิถีท่าอิฐ ชีวิตพอเพียง โรงเรียนเทศบาล
ท่าอิฐ จังหวัดอุตรดิตถ์

“โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เลขที่ 8 ถนนจิตรเพลิน
ตําบลท่าอิฐ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัด อปท .
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา ด้าน การจัดกระบวนการเรียนรู้ "การพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

”

พอเพียง สู่วิถีท่าอิฐ ชีวิตพอเพียง โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ จังหวัดอุตรดิตถ์

OSOI

แนวคิดดังกล่าวเกิดมาจากสภาพการปัจจุบันปัญหาของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

11

ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เข้าสู่ยุคของการสื่อสารไร้พรมแดน ทําให้เยาวชนของชาติถูกครอบงําด้วย

ความเชื่อในวัตถุนิยมและวัฒนธรรมต่างชาติ ขาดความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต ส่งผลให้
เยาวชนประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสม ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ทําให้ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลเอา
ใจใส่บุตรหลาน สถาบันครอบครัวแทบไม่มีบทบาทในการอบรมบ่มนิสัย ขาดการขัดเกลาจิตใจเพื่อบ่มเพาะให้
เยาวชนดําเนินชีวิตไปในทิศทางที่ถูกต้องส่งผลในภาพรวมให้สังคมไทยเริ่มกลายเป็นสังคมนิยมความรุนแรงเพิ่ม
มากขึ้น ด้วยความตระหนักในสภาพการณ์ดังกล่าว ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐมีความเห็น
สอดคล้องตรงกันว่าปัญหาดังกล่าวคือภาระและพันธกิจสําคัญที่โรงเรียนต้องเร่งดําเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนทั้งนี้

สอนและวางรากฐานในการพัฒนา
คุณภาพของเยาวชนโดยให้เกิดความสมดุลทันต่อเปลี่ยนแปลงของโลก สังคม และบริบทต่าง ๆที่กําลังเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว

กระบวนการเรียนรู้ที่สําคัญกระบวนการ

รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

เพราะตระหนักว่าหน้าที่ดังกล่าวคือพันธกิจสําคัญสําหรับอนาคตของประเทศที่จะต้องทําหน้าที่ในการอบรมสั่ง

หนึ่งที่นํามาประยุกต์ใช้ก็คือ การกําหนดให้นักเรียนทุกคนผ่านการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพิ่มเติม รายวิชา

2555

 นักเรียนชั้นอนุบาลได้เรียนรู้แบบบูรณาการในแผนการจัดประสบการณ์
”วิถีท่าอิฐ ชีวิตพอเพียง“
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 บูรณาการการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของ

”

เศรษฐกิจพอเพียง ในชั่วโมงแนะแนว ”วิถีท่าอิฐ ชีวิตพอเพียง“ ฯลฯ จนประสบความสําเร็จ

เศรษฐกิจพอเพียง สู่วิถีท่าอิฐ ชีวิตพอเพียง โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ จังหวัดอุตรดิตถ์” ที่เกิดแก่ผู้เรียนโดยตรง

OSOI

ความสําเร็จของนวัตกรรมการศึกษา "การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

12

อาทิ

 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนนําไปสู่การ

ดําเนินชีวิตแบบพอเพียง สามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน และขยายผลเผยแพร่สู่ครอบครัว ชุมชน
ได้

 นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งใน และนอกห้องเรียน ได้แก่ ธนาคารรีไซเคิล

ธนาคารโรงเรียน ธนาคารความดี พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน การเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.หนองกุลา อ.
) พิษณุโลก.บางระกํา จนายทองปาน เผ่าโสภา( ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแม่ริม อเชียงใหม่.แม่ริม จ.
 นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การทํางานกลุ่ม ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน และสามารถประสบความสําเร็จการประกวดแข่งขัน เช่นโครงการศิลปะการ
รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

ประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นประถมปลายได้รับรางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยมระดับภาคเหนือ และรางวัล
ชมเชยระดับประเทศ เป็นต้น

เกียรติภูมิแห่งความสําเร็จของการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าว
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจําปี 2555
ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นางปทุมทิพย์ ไพเราะ ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ

OSOI

2555

A 94
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สร้างสรรค์งานศิลป์ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย ICT

“โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า เลขที่ 22 ถนน ทุ่งหว้า – ตรัง ตาบล ทุ่งหว้า อาเภอ/เขต ทุ่งหว้า จังหวัด สตูล
สังกัด สพป. สตูล ได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ “สร้างสรรค์งาน
ศิลป์ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย ICT” เนื่องจากปัจจุบันการประกอบอาชีพการทาผ้าบาติกในชุมชนอําเภอทุ่ง
หว้ากําลังจะสูญหายไปจากชุมชนซึ่งเป็นผลมาจากสภาพทาง
เศรษฐกิจ สังค ม และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป และกรรมวิธี การทําแบบ
ดั้งเดิมนั้น มีหลายขั้นตอนผู้ที่ทําจะต้องมีทักษะความชํานาญสูง ต้อง
รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

อาศัยระยะเวลา ในการฝึกฝน ต้องใช้ความอดทนและความพยายาม
ในการทา รูปแบบลวดล ายที่มีมาแต่เดิมเริ่มเสื่อมความนิยมไม่เป็นที่
สนใจของตลาด เยาวชนหันมาสนใจเทคโนโลยีสมัยใหม่มากกว่าการ
สนใจงานอาชีพ ไม่รู้จักใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนา
ส่งผลให้เทคโนโลยีแห่งยุคสมัยจึงส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนมากยิ่งขึ้น

จากปัญหา

ดังกล่าว โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า จึงได้พัฒนานวัตกรรมเพื่อ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมโดยเน้นวิถีแบบ
พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แนวคิดวิถี

2555

ชีวิตชุมชนเกี่ยวกับการทาอาชีพผ้าบาติกให้กลับมาเป็นอาชีพที่
สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยนาเอาเทคโนโลยีมาเป็น
องค์ประกอบในกระบวนการดําเนินงาน โดยใช้กระบวนการ
PDCA ซึ่งขั้นตอนในการพัฒนานวัตกรรม “สร้างสรรค์งานศิลป์ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย ICT ” ขึ้น
ในการดําเนินกเริ่มจาก
การจัดทําแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้และคู่มือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “สร้างสรรค์งานศิลป์ พัฒนาภูมิปัญญา

OSOI

ท้องถิ่นด้วย ICT ” ซึ่งมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 4 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องเรียนรู้สู่โลกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นการ ใช้เครื่องมือวาดรูปในโปรแกรม
กราฟฟิก ทุกระดับชั้น

รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องบาติกสวยด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นการทาผ้าบาติกด้วย คอมพิวเตอร์ ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที 4–6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการสร้างสรรค์งานศิลป์ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย ICT เป็นขั้นตอนการ
ออกแบบลวดลายผ้าบาติกด้วยคอมพิวเตอร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที 4–6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การวิเคราะห์ เปรียบเทียบภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการแก้ปัญหาการทาผ้า
บาติกคอมพิวเตอร์ การเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของผ้าบาติกคอมพิวเตอร์ การกาหนดราคาและการหาตลาดใน
การจาหน่ายผ้าบาติกคอมพิวเตอร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที 4–6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
จากกระบวนการดังกล่าวได้นําไปสู่การปฎิบัติ ด้วยการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้“สร้างสรรค์งาน
ศิลป์ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย ICT” ตามแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้และคู่มือจัดกิจกรรม การเรียนรู้ จน

OSOI

2555

ประสบความสําเร็จ
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”

ความสําเร็จของนวัตกรรมการศึกษา “สร้างสรรค์งานศิลป์ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย ICT” ที่เกิดแก่
ผู้เรียนโดยตรง อาทิ
 นักเรียนมีทักษะในการแสดงออกทางศิลปะ สามารถออกแบบลวดลายศิลปะ ผ้าบาติกได้ตามความ
ถนัดและความสนใจ
 นักเรียนสามารถใช้สื่อ ICT เพื่อการเรียนรู้สามารถสร้างสรรค์งานศิลปะและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
 นักเรียนมีความภาคภูมิใจและได้สืบทอดมรดกทางภูมิปัญญาของท้องถิ่น
 นักเรียนมีทักษะการประกอบอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน
 นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง จากการแข่งขันโครงงานอาชีพ ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาคใต้ ปีการศึกษา 2552 เป็นต้น

เกียรติภูมิแห่งความสําเร็จของการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าว
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจําปี 2555
ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นายจารุวัฒน์ ธวัชธาดา ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า

A 106
การใช้ Clay animation เป็นเครื่องมือ
รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

การเรียนรู้

” โรงเรียนหนองนาคําวิทยาคม เลขที่ 129 หมู่ 1
ตําบลบ้านโคกอําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแก่น สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัด
ขอนแก่น ได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด้าน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ “การใช้ Clay animation เป็น
เครื่องมือการเรียนรู้”

2555

การสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาดังกล่าว เป็นผลสือบเนื่องมาจากสภาพการณ์ที่
โรงเรียนหนองนาคําวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
กลาง อยู่ในอําเภอขนาดเล็ก มีครูจํานวน 40 คน นักเรียน
จํานวน 847 คน นักเรียนที่เข้ามาศึกษาในโรงเรียนแห่งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีฐานะยากจนและเป็นเด็กที่ไม่
สามารถสอบเข้าโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีการแข่งขันสูงได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนักเรียนของโรงเรียนหนองนาคํา
วิทยาคม จึงเอยู่ในกลุ่มของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับต่ํากว่าเกณฑ์
จากผลคะแนน O-Net ของ สทศ. และการ

ประเมินความสามารถด้านผู้เรียนของ สมศ. หากสถานศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพนักเรียยนกลุ่มดังกล่าวได้ตาม

OSOI

มาตรฐานโดยทั่วไป
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เป้าหมาย นักเรียนกลุ่มดังกล่าวซึ่งเป็นนักเรียนกลุ่มใหญ่ของประเทศจะเป็นตัวแปรสําคัญให้ผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนโดยเฉลี่ยของประเทศไทยมีระดับผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นอีกมิใช่น้อยๆ
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้บริหาร และ คณะครูโรงรียนหนองนาคําวิทยาคมได้พัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาด้าน

การจัดกระบวนการเรียนรู้ “การใช้ Clay animation เป็นเครื่องมือการเรียนรู้”

ทั้งนี้เนื่องจาก Clay animation เป็นหนึ่งในหลายรูปแบบของ Stop motion ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวของวัตถุแต่
ละชิ้น ในแต่ละลักษณะตัวละครหรือฉากหลังให้ดูมีชีวิตชีวาขึ้น โดยทํามาจากวัสดุที่อ่อน ปกติจะใช้ดินน้ํามัน
การทํา Stop motion ของแต่ละเฟรมรูปภาพจะได้รับการบันทึกกด้วยสื่อดิจิตอลและ

”

เกิดภาพที่เคลื่อนไหวต่อเนื่องได้อย่างน่าอัศจรรย์จนประสบความสําเร็จ

การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

2555

รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

ฟิล์มอย่างต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว เมื่อนําไปแสดงผลหรือเล่นในอัตราความเร็วที่สูงกว่า 10-12 เฟรมต่อวินาที ก็จะ

OSOI

 แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดในการพัฒนาผู้เรียน
ด้วยการใช้ Clay animation เป็นเครื่องมือการเรียนรู้
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กิจกรรมการเรียนรู้จะเป็นการเรียนรู้ด้วยการปฎิบัติจริงผ่านกระบวนการเรียนรู้ ขั้นตอน 6ได้แก่
1. การเขียน Script
2.การเขียน Storyboard

3.ก า ร ปั้ น ดิ น น้ํ า มั น แ ล ะ

ถ่ายภาพ

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นายอุดม ประมะคัง ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองนาคําวิทยาคม
สร้างสรรค์เป็นของมีศักยภาพการใช้ทักษะทางด้าน ICT ในการสร้างผลงานได้เป็นอย่างดี มีมุมมองสร้างสรรค์ อาทิ
เทคนิคการใช้กล้องถ่ายภาพ เทคนิคการตัดต่อภาพยนตร์ การใส่ภาพพื้นหลังให้สวยงาม ได้เต็มศักยภาพ

เกียรติภูมิแห่งความสําเร็จของการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าว

2555

จากการประเมินผลพบว่า นักเรียนสามารถสร้างสรรค์เนื้อหาสาระได้เป็นอย่างดี มีเอกลักษณ์ทางความคิด

รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

4. การตัดต่อภาพยนตร์
5. การนําเสนอและประเมินผลงาน
6. การเผยแพร่ผลงาน

OSOI

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจําปี 2555
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รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

A 115
การแสดงพื้นบ้านล้านนา “นาฏยเภรี ศรี
ล้านนา สู่สากล”

2555

( Lana Culture of Dramatic Art)

“โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย เลขที่ 219 ถนนท่าสะต๋อย
ตําบลวัดเกต จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด สํานักการศึกษาเทศบาลนคร
เชียงใหม่ ได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด้าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การแสดงพื้นบ้านล้านนา “นาฏยเภรี ศรี
ล้านนา สู่สากล” ( Lana Culture of Dramatic Art) ด้วยเหตุผลจากการที่สภาพสังคมล้านนาในปัจจุบันมี
การติดต่อกับสังคมภายนอกมากยิ่งขี้นทําให้ประเพณีวัฒนธรรมจากสังคมอื่นที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตชาวล้านนามาก

OSOI

ขี้น โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ที่เปิดรับวัฒนธรรมต่างชาติโดยขาดการคัดสรรกลั่นกรองเป็นเหตุให้วัฒนธรรม
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ของชาวล้านนาบางส่วนขาดการสืบสานคุณค่าและกําลังจะสูญหายไปทุกขณะ เพราะขาดผู้สืบทอดภูมิปัญญา

บรรพบุรุษไว้

ด้วยความตระหนักถึง

ความสําคัญดังกล่าวโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย จึงมีแนวคิดตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่จะอนุรักษ์สืบสานศิลปะการแสดง
พื้นบ้านล้านนา โดยหวังว่าศิลปะการแสดงพื้นบ้านล้านนาสามารถ
เป็นสื่อช่วยกล่อมเกลาจิตใจของเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีได้ เคียง
คู่กับการมีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ จึงได้สร้างสรรค์นวัตกรรม
การศึกษาดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ สําคัญ อาทิ
และสืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดง
พื้นบ้านล้านนา
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม 8 ประการ ประกอบด้วย
ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด
สามัคคี และมีน้ําใจ ให้กับตัวนักเรียน
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จากครูภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถแสวงหา

รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์

ความรู้เรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง จนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการแสดงพื้นบ้านล้านนา
วัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

2555

5. เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกให้นักเรียน มีความรัก ความหวงแหน และความภาคภูมิใจในมรดกทาง
6. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการแสดงจนสามารถนําไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ จนประสบ
ความสําเร็จ

”

การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ดําเนินการบนหลักของ “8 คุณธรรมพื้นฐาน” ประกอบด้วย
ประหยัด ได้แก่การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของแต่พอควรพอประมาณให้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่า

OSOI

ขยัน คือ ความตั้งใจเพียรพยายาม ทําหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง สม่ําเสมอ ฯ

20

ซื่อสัตย์ คือความประพฤติตรงไม่เอนเอียงไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกลําเอียง
มีวินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับและข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเองและวินัยต่อสังคม
สุภาพ คือ เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ
สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล้อม ความผ่องใส
มีน้ําใจ คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจเห็นคุณค่าในเพื่อน
มนุษย์
ความสําเร็จของนวัตกรรมการศึกษา การแสดงพื้นบ้านล้านนา “นาฏยเภรี ศรีล้านนา สู่สากล”

2555
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( Lana Culture of Dramatic Art) ที่ส่งผลต่อนักเรียนโดยตรง อาทิ
ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านล้านนา และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น จนครบวงจร จนสามารถปฏิบัติได้ มีประสบการณ์ ในด้านการแสดง
เป็นวิทยากรของชุมชนในการเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชน และหน่วยงานอื่น ทําให้ชุมชนและ
หน่วยงานอื่นมีความรู้ความ เข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านล้านนา
 ได้มีโอกาสออกไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านล้านนา ให้กับหน่วยงานของรัฐ
และเอกชน เช่น สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ในรายการไทยโชว์ ตอนล้านนาเภรี สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ในรายการ
หนูน้อยคนเก่ง
 เด็กหญิงพัชราภา วิริยะตานนท์ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ของโรงเรียนเทศบาลวัดท่า 2
สะต๋อย ได้ขอรับการประเมินนักเรียนพระราชทาน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก ซึ่งนําเสนอผลงาน
นาฏ“ การแสดงยเภรี ศรีล้านนา สู่สากลเป็นผลงานดีเด่น เพื่อเข้ารับการประเมิน สามารถผ่านการประเมิน ”
นักเรียนพระราชทานระดับจังหวัด และได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับประเทศ
2554 ประจําปีการศึกษา

เกียรติภูมิแห่งความสําเร็จของการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าว

OSOI

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจําปี 2555
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ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นางสาวบุษกร โกฎิวิเชียร รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ

A 126
ศูนย์การเรียนรู้บูรณาการ นําวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

“โรงเรียนบ้านกองทูล ( พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร ) หมู่ที่ 3 ตําบลกองทูล

อําเภอหนองไผ่ จังหวัด

กระบวนการเรียนรู้ “ ศูนย์การเรียนรู้บูรณาการ นําวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ”หโรงเรียนบ้านกองทูล พิทักษ์ )

OSOI

เพชรบูรณ์ สังกัด สพป.เพชรบูรณ์เขต 3 ได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด้าน การจัด
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จึงร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยใช้ ฐานการ ( ราษฎร์วิทยาคาร
เรียนรู้แบบบูรณาการ เชื่อมโยงวิถีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ดดยน้อมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริม
รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

และพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนในการดําเนินชีวิตความเป็นอยู่แบบพึ่งตนอง
อยู่อย่างพอเพียงและมีความสุข ผ่านศูนย์การเรียนรู้จํานวน 8 ศูนย์ ได้แก่
1. ศูนย์การเรียนรู้ คลินิกหมอภาษา
หัตถกรรมนําอาชีพ

2.ศูนย์การเรียนรู้

3.ศูนย์การเรียนรู้ ยุวเกษตรกรพอเพียง

การเรียนรู้ เกษตรชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
6.ศูนย์การเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

4.ศูนย์

5.ศูนย์การเรียนรู้ บูรณาการงานช่างพื้นฐาน
7. ศูนย์การเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพ

8.ศูนย์การเรียนรู้ พืชผักพื้นบ้าน

”

OSOI
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จนประสบความสําเร็จ
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ความสําเร็จของนวัตกรรมการศึกษา“ ศูนย์การเรียนรู้บูรณาการ นําวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ” ที่ส่งผลต่อ
นักเรียนโดยตรง อาทิ

เกียรติภูมิแห่ง
ความสําเร็จของการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าว ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจําปี 2555

รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

หหหหหห ผู้ใช้บริการศูนย์การ
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน มีระดับความพึงพอใจ
มากที่สุดเฉลี่ยร้อยละ 28.80 และมีระดับความพึง
พอใจมากเฉลี่ยร้อยละ 67.42 และมีระดับความพึง
พอใจปานกลาง ร้อยละ 3.78

2555

หหหหหหห ความพึงพอใจของนักเรียนก่อนการดําเนินกิจกรรม “ศูนย์การเรียนรู้บูรณาการ นําวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง 15 มีระดับความพึงพอใจมากเฉลี่ยร้อยละ ”.20 และมีระดับความพึงพอใจปานกลางเฉลี่ยร้อยละ
43.62 และมีระดับความพึงพอใจน้อยคิดเป็นร้อยละ 41.18ห
หห ผู้ใช้บริการศูนย์
การเรียนรู้คลินิกหมอภาษา ความพึงพอใจมากที่สุดเฉลี่ยร้อยละ 5.60 และมีระดับความพึงพอใจมากเฉลี่ยร้อย
ละ 82.25 และมีระดับความพึงพอใจปานกลางคิดเป็นร้อยละ 12.15
 ผู้ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้หัตถกรรมนําอาชีพ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดเฉลี่ยร้อยละ 58.26
และมีระดับความพึงพอใจมากเฉลี่ยร้อยละ 35.36 และมีระดับความพึงพอใจปานกลางคิดเป็นร้อยละ 6.38
หหหหหห
ผู้ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ยุวเกษตรกรพอเพียง มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดเฉลี่ยร้อยละ 36.37และมีระดับ
ความพึงพอใจมากเฉลี่ยร้อยละ 57.25 และมีระดับความพึงพอใจปานกลางคิดเป็นร้อยละ 6.38

A 140
S-IPADS นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัย
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกองทูล ( พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร )
OSOI

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
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“โรงเรียนอนุบาลปราโมชพัฒนา เลขที่ 323 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
ด้าน การจัดกระบวนการเรียนรู้ “ S - IPADS นวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปฐมวัย”ซึ่งเป็น
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่โรงเรียนอนุบาลปราโมชพัฒนา
ได้จัดทําขึ้นเพื่อสอนในระดับอนุบาล 3 ตลอดปีการศึกษา 2554
รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

ซึ่งมีความสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ด้านต่างๆ อาทิ
 พัฒนาการทางกาย เด็ก
ได้เคลื่อนไหวเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อ
 พัฒนาการทางสติปัญญา เด็กได้
รับรู้และรู้สึกจากการทดลอง
 พัฒนาการด้านอารมณ์ เกิด
จากการที่เด็กได้ หมุน บีบ ขว้าง เป่า โยน บิด
จากกระบวนการการจัดการ
เรียนรู้ดังกล่าว โรงเรียนอนุบาลปราโมชพัฒนา ได้นําวิธีการจัดการ
2555

เรียนรู้ด้วยกระบวนสืบเสาะหาความรู้ ( 5 E ) มาปรับให้เหมาะสม
กับการศึกษาวิทยาศาสตร์สําหรับปฐมวัยในรูปแบบ IPAD โดยมี
ขั้นตอนสําคัญ 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้น I – Inspiration

ครูถามคําถามเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของเด็ก หรือทํา
การทดลองที่น่าตื่นเต้นเร้าใจเพื่อสร้างแรงจูงใจก่อนที่จะนําเข้าสู่การทดลองจริง
ขั้น P – Plan, Process ครูแนะนําอุปกรณ์ อธิบายวิธีการใช้และอธิบายจุดประสงค์และ
แผนการ

ดําเนินงานทดลอง
ขั้น A-Activity, Answer

OSOI

ประกอบด้วยกิจกรรม

25

ทดลอง ถามกระตุ้นให้เด็กคิด

ครูแจกอุปกรณ์ให้เด็กทดลองตามแผนที่ได้เตรียมไว้ ซึ่ง
ปฏิบัติการทดลองหรือการให้ทําของเล่นแล้วจึง
และตอบคําถาม

ขั้น D – Document

เด็กบันทึกสิ่งที่ค้นพบหลังจากการปฎิบัติ

ทดลองและเล่าเรื่องสิ่งทีเด็กค้นพบหลังการทดลอง

เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ได้บูรณาการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมประจําวันในหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ.2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสติปัญญาของเด็กให้เต็มศักยภาพ โดยผู้บริหาร และ คณะครูได้
พัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าวโดยนําเพลง ดนตรี หรือนิทาน เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในส่วนหัว-ท้ายของรูปแบบ
IPAD ทําให้ได้รูปแบบกระบวนการการจัดการเรียนรู้ใหม่ที่เป็รเอกลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลปราโมชพัฒนา โดย
ใช้ชื่อว่า “ S – IPADS ” ซึ่ง S ส่วนหน้า หมายถึง Story หรือ Song และ S ส่วนท้าย หมายถึง Song จนประสบ
ความสําเร็จ

”
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โรงเรียนอนุบาลปราโมชพัฒนา ได้นํากระบวนการเรียนรู้แบบ IPAD ปรับประยุกต์ไปใช้ในการจัดการ

วิทยาศาสตร์ ปฐมวัย”ส่งผลต่อการเรียนรู้แนวใหม่ของผู้เรียน ดังนี้
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ความสําเร็จของนวัตกรรมการศึกษา “ S - IPADS นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้
 เด็กมีความสุขในการเรียนรู้
 เกิดกระบวนการทํางานเป็นกลุ่ม ซึ่งเป็นผลดีต่อการพัฒนาทักษะการมีปฎิสัมพันธ์กับผู้อื่น
 ปฎิบัติงานอย่างมีแบบแผนตามกระบวนการและขั้นตอนอย่างๆอย่างเป็นระบบ
 การปฎิบัติการทดลองซ้ําและการฟังเพลงที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับผลการทดลองทําให้เด็กได้ทดลอง
โดย มือสัมผัส ตาดู หูฟัง สมองคิด จิตจดจ่อ ซึมซับสุนทรียรสทางภาษา เกิดจินตภาพ เกิดภาพประทับใจ สมองซีก
ซ้าย และ สมองซีกขวา ทํางานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ
เหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจําปี 2555
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เกียรติภูมิแห่งความสําเร็จของการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าว ได้รับรางวัล
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A 146
ตลาดนัด 3 ประสาน 3 ยุทธศาสตร์
สร้างคน
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“ โรงเรียนวัดสุทัศน์ เลขที่ 18/1 ถนน อุณากรรณ
แขวง วัดราชบพิธ เขต พระนคร กรุงเทพมหานครสังกัดสํานัก
การศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ “ตลาดนัด 3 ประสาน
3 ยุทธศาสตร์สร้างคน”
ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
ดังกล่าวสืบเนืองมาจากการที่โรงเรียนวัดสุทัศน์ ได้มีการพัฒนา
กิจกรรมอย่างหลากหลายโดยการมีส่วนร่วม ระหว่างบ้าน วัด
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โรงเรียน ร่วมมือกันหล่อหลอมนักเรียนให้เป็นคนดี กล้าแสดงออก
ได้เรียนรู้ด้วยตนเองและลงมือปฏิบัติจริง จนเกิดผลสําเร็จเป็นที่
ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชนซึ่งจุดเด่นของนวัตกรรมตลาดนัด
3 ประสาน 3 ยุทธศาสตร์สร้างคนดังกล่าวเป็นการจัดตั้งตลาดนัด
ค้าขายสินค้า ซึ่งเป็นเรียกกันว่า “ตลาดนัดพอเพียง” โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรหลัก ได้แก่บ้าน วัดและ
โรงเรียน ทําให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่สามารถนํามาพัฒนา นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ได้อย่างครบวงจร
ทั้งทางด้านความฉลาดในทางวิชาการ ความดีในการดํารงตนอยู่ในสังคมได้อย่าง มีความสุข และการจักการใช้จ่าย
อย่างประหยัด สะสมทุนทรัพย์ไว้ใช้จ่ายด้านการศึกษาในอนาคต จึงได้พัฒนานวัตกรรมดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์

OSOI

สําคึญได้แก่
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1. เพื่อ

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นายกมลเทพ ชังชู ผู้จัดการ – ผู้อํานวยการ

ส่งเสริมทักษะกระบวนการ
เรียนรู้ของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระ

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการ

เรียนรู้และทักษะชีวิต ดําเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา

3. เพื่อส่งเสริมการอดออม

การศึกษาของโรงเรียนให้โรงเรียนเป็นที่ เป็นโรงเรียนของชุมชนอย่างแท้จริง จนประสบความสําเร็จ

”

ความสําเร็จของนวัตกรรมการศึกษา“ตลาดนัด 3 ประสาน 3 ยุทธศาสตร์สร้างคน คือการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ขององค์กรหลัก ได้แก่บ้าน วัดและโรงเรียน ทําให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่สามารถ

รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

4.เพื่อเปิดโอกาสใช้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนา

นํามาพัฒนานักเรียนครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
สร้างคนดี นักเรียนสามารถดํารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
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 สร้างคนเก่งมีความฉลาดในทางวิชาการ
 สร้างเศรษฐีน้อยๆนักเรียนรู้จักการใช้จ่ายอย่าง ประหยัด สะสมทุนทรัพย์ไว้ใช้จ่ายด้าน
การศึกษาในอนาคต นอกจากนั้นตลาดนัดน้อยๆของโรงเรียนต่าง สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับผู้พบเห็น
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการนําสินค้าของตนเองมา วางขายแต่เช้า ฝึกทักษะชีวิตได้อย่างสมบูรณ์

เกียรติภูมิแห่งความสําเร็จของการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าว

OSOI

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจําปี 2555
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รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]
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A 178
สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ :
เครื่องสูบน้ําพลังธรรมชาติเพื่อโลกสีเขียว
“โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ตําบล หนองแวง อําเภอ พระยืน จังหวัด ขอนแก่น สังกัด สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมกา รศึกษา ด้าน การจัด

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นายกมล อุปผล ผู้อํานวยการสถานศึกษา
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กระบวนการเรียนรู้ “สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องสูบน้ําพลังธรรมชาติเพื่อโลกสีเขียว” ซึ่ง
นวัตกรรมดังกล่าว เป็นนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้พลังงาน เผยแพร่นวัตกรรมสู่ชุมชน สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์
พลังงาน และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน โดยผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ และน้อมนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชื่อมโยงกับการใช้พลังงานและทรัพยากร อย่าง
คุ้มค่า เพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน
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สิ่งประดิษฐ์: เครื่องสูบน้ําพลังธรรมชาติเพื่อโลกสีเขียว ”ส่งผลต่อนักเรียน
ครู โรงเรียน และ ชุมชน โดยตรงในหลากหลายมิติ อาทิ
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การดําเนินการใช้ยุทธศาสตร์ 3C โดยน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่
 Contribute เป็นขั้นเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ ขั้นนี้เป็นขั้นที่สําคัญ นักเรียนจะได้รับ
ประสบการณ์และความรู้ เพื่อนําไปจุดประกาย
 Create เป็นขั้นสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ขั้นนี้เป็นการนําเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้ มา
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 Community เป็นขั้นเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ขั้นนี้เป็นการ
นําเอาความรู้และประสบการณ์ตลอดจนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ มาเผยแพร่สู่
ชุมชนและประกวดแข่งขัน เพื่อมาประเมินผลในการพัฒนาปรับปรุง
สิ่งประดิษฐ์ให้ดียิ่งขึ้น จนประสบความสําเร็จ
ความสําเร็จของนวัตกรรมการศึกษา สร้างสรรค์นวัตกรรม“

 นักเรียนได้รับรางวัลแข่งขันโครงงานและผลงาน
2555

สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ในระดับประเทศ
 นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์และการแก้ปัญหา
จากการ
สร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์
นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานจากกิจกรรมสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์
ครูได้เครื่องสูบน้ําพลังธรรมชาติเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ เรื่องพลังงาน แรงและการเคลื่อนที่ครูได้
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา
ชุมชน

OSOI

 โรงเรียนมีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เป็นต้นแบบให้ชุมชนและผู้ศึกษาดูงาน โรงเรียนมีการปฏิสัมพันธ์กับ
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ชุมชนได้สิ่งประดิษฐ์ต้นแบบไปใช้ในกิจกรรมการเกษตร ครัวเรือน โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประดิษฐ์หาง่ายในท้องถิ่น ประดิษฐ์ง่าย ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิง และไม่ก่อให้เกิด
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร ครู นักเรียนและชุมชน ได้ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

เกียรติภูมิแห่งความสําเร็จของการสร้างสรรค์
และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าว ได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุ
รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

สภา ประจําปี 2555
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ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นายรัฐภูมิ อินทรมณี ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนหนองโพธิ์ประชานุกลู

B 13
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

“โรงเรียนบ้านโต้นนท์

หมู่ที่ 7 ตําบลคลองทราย อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา สังกัด สพป.สงขลา

เขต 3 ได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด้านสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา “การพัฒนารูปแบบการ
OSOI

จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด” โดยจัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะการ
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คิ ด ขั้ น สู ง และสามารถพั ฒ นาไปสู่ ก ารมี ทั ก ษะชี วิ ต สามารถใช้ ทั ก ษะการคิ ด ในการแก้ ปั ญ หาต่ า ง ๆ ใน

ชี วิ ต ป ร ะ จํ า วั น ได้ น อ ก จ า ก นี้ ยั งมี

วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ค รู มี ก าร

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรมสําหรับใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลไปพร้อมๆกัน โดยกําหนดเป้าหมายไว้ดังนี้

2. ครูร้อยละ 100 มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนที่เน้นทักษะการคิด
3. โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดที่มีประสิทธิภาพ
เป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่นได้

4. ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึง

พอใจในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของโรงเรียนในระดับมาก ซึ่งสามารถดําเนินการจนประสบ

”

ความสําเร็จ

ความสํ า เร็ จ ของนวั ต กรรมการศึ ก ษา “การพั ฒ นา

2555

ไปสู่การมีทักษะชีวิต สามารถใช้ทักษะการคิดในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันได้

รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

1. นักเรียนร้อยละ 90 มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 80 มีทักษะการคิดขั้นสูง และสามารถพัฒนา

รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒ นาทักษะการคิด” ที่ส่งผล
พัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน และครู โดยตรง อาทิ
นั ก เรี ย นชั้ น ป.1-6 จํ า นวน 117 คน ได้ รั บ การ
พัฒนาทักษะการคิดตามสภาพปัญหา เต็มตามศักยภาพของแต่
ละคน นักเรียนร้อยละ 92.59 มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 80.43 มีทักษะการคิดขั้นสูง และสามารถพัฒนา
OSOI

ไปสู่การมีทักษะชีวิต สามารถใช้ทักษะการคิดในการแก้ปัญหาต่าง ๆและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ ฯ
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 นักเรียนกล้าคิดกล้าแสดงออก มีเหตุผลมากขึ้น สามารถ่ายโยงกระบวนการคิดไปสู่การเรียนรู้วิชา
อื่น ๆ ได้ นักเรียนมีความสุขและกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น ส่งผลให้นักเรียนทุกคนได้พัฒนาทักษะการคิด
อย่างมีประสิทธิภาพ
 เป็นการพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นผู้มีทักษะการคิด อันเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในระดับสูงขึ้นไป
นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการ
คิดอย่างเป็นระบบ สามารถสรรค์สร้างจินตนาการ สร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง
และสังคม สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บนพื้นฐานของหลักเหตุผล
รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

 ครูร้อยละ 100 มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนที่เน้นทักษะการคิด
 ครูได้รับการพัฒนาให้มีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน มีความเข้าใจ มีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้ มีการประเมินความรู้พื้นฐาน มีการทดสอบเพื่อ
วินิจฉัยทักษะการคิดของนักเรียนรายบุคคล
 คุณครูมีการพัฒนาตนเอง มีการทํางานเป็นระบบ มีการจดบันทึกพฤติกรรมนักเรียน มีการจัดเก็บ
ข้อมูล นําข้อมูลไปใช้วิจัยชั้นเรียน มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ฯ

เกียรติภูมิแห่งความสําเร็จของการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าว

2555

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจําปี 2555
ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นางกอบขวัญ แดงบํารุง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโต้นนท์

B 33

OSOI

เครื่องพ่นหมอกให้น้ําเห็ดนางฟ้าอัตโนมัติ

33

“ โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง เลขที่ 214 หมู่ที่ 6 ตําบลคณฑี อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด้าน
สื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เครื่องพ่นหมอกให้น้ําเห็ดนางฟ้าอัตโนมัติ ซึ่งนวัตกรรมฯดังกล่าวจัดทําขึ้นเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี่ท่ี 5 – 6 ต้องมีหน้าที่แบ่ง
เวรกันรับผิดชอบรดน้ําเห้ดนางฟ้าวันละ 3 ครั้งในช่วงเช้า กลางวัน
และ เย็น นอกจากนี้นักเรียนดังกล่าวยังต้องรับผิดชอบช่วยกันเก็บ
เห้ดนางฟ้าวันละ 1 – 2 ครั้ง

ปัญหาที่สําคัญประการ

นับเป็นจุดเสียงจุดหนึ่งที่อาจเกิดอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง
ด้วยสภาพปัญหา
ดังกล่าว ผู้บริหาร และ คณะครู จึงได้ร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา เครื่องพ่นหมอกให้น้ําเห็ดนางฟ้าอัตโนมัติ
 เพื่อลด

ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญได้แก่
ภาระงานของนักเรียนในการให้น้ําเห็ดนางฟ้า



เพื่อเพิ่มผลผลิตเห็ดนางฟ้าโดยเฉลี่ยจาก 3 ขีดต่อก้อน เป็น 4 ขีด

รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

หนึ่งก็คือ ในวันเสาร์ – อาทิตย์ จะไม่มีครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

 เพื่อเพิ่มขนาดดอก

ต่อก้อน

เห็ดนางฟ้าให้มีขนาดใหญ่ อวบและมีรสอร่อยเพราะสามารถ
2555

ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเพาะเห็ดนางฟ้าเทียบเท่า


มาตรฐานสากล

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การเพาะเห็ด
นางฟ้าเพื่อนําไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไปใน

”
OSOI

อนาคต จนประสบความสําเร็จ

34

ความสําเร็จของนวัตกรรมการศึกษาเครื่องพ่นหมอกให้น้ําเห็ดนางฟ้าอัตโนมัติ ส่งผลต่อการศึกษาและ
อาชีพดังนี้
รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

 โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
 เป็นศูนย์การศึกษาและศูนย์ฝึกอาชีพให้แก่นักเรียน
 เป็นแหล่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสําหรับประชาชนในชุมชนเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้สนใจมา
จนถึงปัจจุบัน
 ผู้ที่สนใจนําความรู้เรื่องเห็ดนางฟ้าไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวโดยในรอบ
4 เดือนจะมีรายได้เสริมประมาณ 20,000 – 24,000 บาท เป็นต้น

2555

เกียรติภูมิแห่งความสําเร็จของการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าว
ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นางจินตนา เลิศมธุรพจน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหงษ์ทอง

OSOI

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจําปี 2555

35

( หมายเหตุ : ขอไฟล์ภาพประกอบเรื่องเพื่อจัดพิมพ์หนังสือจากโรงเรียนด้วย )

B 39
กระถางมูลช้างลดภาวะโลกร้อน
Flower Pot Helps in Global warming reduction.
รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

“ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ตําบลท่าตูม
อําเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สังกัด สพม. เขต 33
ได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด้านสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา “กระถางมูลช้างลดภาวะโลกร้อน
Flower Pot Helps in Global warming reduction.” โดยมี
วัตถุประสงค์สําคัญ อาทิ

2555

1. เพื่อผลิตกระถางเพาะพันธุ์พืชจากมูลช้าง
2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและประสิทธิภาพของกระถาง
เพาะพันธุ์พืชมูลช้าง
3. เพื่อค้นหาวัสดุทดแทนพลาสติกสําหรับลดภาวะโลก
ร้อน
4. เพื่อประดิษฐ์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นทั้งอุปกรณ์
ในการเรียน และน่าสนใจของเด็ก ในชนบทที่นําไปใช้ประโยชน์

”

ในชีวิตประจําวันได้จริง จนประสบความสําเร็จ

Flower Pot Helps in
OSOI

ความสําเร็จของนวัตกรรมการศึกษา “กระถางมูลช้างลดภาวะโลกร้อน
Global warming reduction.” ที่ส่งผลโดยตรงต่อนักเรียน อาทิ

36

รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

 นักเรียนได้เรียนรู้การประดิษฐ์กระถางมูลช้างลดภาวะ
โลกร้อน และขยายผลไปสู่นักเรียนโรงเรียนใกล้เคียง
นักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ 4 ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทน
สพท.สุ ริ น ทร์ เขต 2 เข้ า แข่ งขั น สิ่ งประดิ ษ ฐ์ วิ ท ยาศาสตร์ ในงาน
ศิ ลปหั ตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ จังหวัดอุ บลราชธานี ปี
การศึกษา 2552 ได้รับรางวัลเหรียญทอง

 นวัตกรรมได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2552
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุรินทร์ เป็นตัวแทนของจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประกวด
ระดับภาค

2555

 นวัตกรรมใช้เป็นผลงานการประกวดคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประเภทกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของครุ
สภาระดับสพท.สุรินทร์ เขต 2 ปี 2552 ครูได้รับรางวัลชนะเลิศ
 นวัตกรรมใช้เป็นผลงานประกวดห้องเรียนคุณภาพ “การพัฒนาตนเอง ID-Plan”ศูนย์ประสานงาน
การจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ปี 2552 ครูได้รับรางวัลดีเยี่ยม
 นวัตกรรมได้รับคัดเลือกให้นําเสนอในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(วช.)ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจําปี 2553 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

OSOI

เกียรติภูมิแห่งความสําเร็จของการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าว

37

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจําปี 2555

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นายวสันต์ วรรณศักดิ์เศวต ผู้อํานวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์

รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

D 05
โปรแกรมบันทึกการขาด
เรียนรายวิชาและการลาแบบ
ออนไลน์

“โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เลขที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์ ได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด้านการบริหารและ
จัดการสถานศึกษา โปรแกรมบันทึกการขาดเรียนรายวิชา และ การลาแบบออนไลน์

2555

144 หมู่ 4 ถนน แสงชูโต ตําบล ท่ ามะกา อําเภอ ท่ามะกาจังหวัด กาญจนบุรี สังกัด สํานั กงานเขตพื้นที่
แ น วคิ ด ใน ก าร

สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดังกล่าว เกิดมาจากปัญหาการบันทึกเวลาเรียนรายวิชาของนักเรียน
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมที่เคยปฏิบัติมาจะให้ครูประจําวิชาเป็นผู้บันทึกเวลาเรียนของนักเรียนลงสมุดบันทึกผล
การเรียนรายวิชา(ปพ.5) ซึ่งเป็นเอกสารหลักฐานการเรียนรายวิชาของนักเรียนในแต่ละห้องเรียน โดยมีครูประจํา
วิชาเป็นผู้บันทึกข้อมูลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล

จากการปฏิ บั ติของครูป ระจํ าวิช า

ดังกล่าวได้พบปัญหาการรายงานข้อมูลการขาดเรียนของนักเรียนไม่เป็นปัจจุบัน ขั้นตอนการรายงานข้อมูลการขาด
ของนักเรียนของผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครูที่ปรึกษา นักเรียนและผู้ปกครองไม่ทราบข้อมูลการขาดเรียน ส่งผลให้

OSOI

เรียนไม่อํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาการขาดเรียนรายวิชาของนักเรียน ทําให้การแก้ปัญหาการขาดเรียน

38
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นักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน (มส) ตามระเบียบการวัดผลและประเมินผลจํานวนมาก นักเรียนบางคนกว่า
จะทราบข้ อ มู ลการขาดเรียนก็ ได้ ถู กตั ด สิ ท ธิ์ในการสอบปลายภาคเรียนแล้ว ทํ าให้ ผู้ บ ริ หารและคณะครู และ
ผู้เกี่ยวข้องไม่สามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ทันกับสถานะการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ในปัจจุบัน นวัตกรรมการศึกษาดังกล่าว

”

สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลได้อย่างสมบูรณ์

ความสําเร็จของนวัตกรรมการศึกษาโปรแกรมบันทึกการขาดเรียนรายวิชา และ การลาแบบออนไลน์
ส่งผลให้โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม มีโปรแกรมบันทึกการขาดเรียนรายวิชาและการลาแบบออนไลน์ ที่สามารถ

2555

รายงานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน)Real Time) ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ปกครอง ทราบ
ข้อมูลการขาดเรียนและการลาหยุดเรียนของนักเรียน ในรูปแบบการรายงานข้อมูลต่างๆ อาทิ


แสดงรายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียนรายวิชามากเกินเกณฑ์ร้อยละที่กําหนดในแต่ละช่วงเวลา เพื่อการ

ติดตามและแก้ไขการขาดเรียนของนักเรียน


แสดงข้อมูลการขาดเรียนรายวิชาของนักเรียนรายคน โดยการป้อนเลขประจํานักเรียน



แสดงรายชื่อนักเรียนที่การขาดเรียนรายวิชารายวัน โดยเลือกวันที่ต้องการแสดง



แสดงจํานวนครั้งที่ขาดเรียนและจํานวนร้อยละที่ขาดเรียน เป็นรายห้องเรียน ฯลฯ
ผลของการใช้โปรแกรมบันทึกการขาดเรียนรายวิชาและการลาแบบออนไลน์นี้ ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้อง

OSOI

ทุกคนทราบข้อมูลการขาดเรียน ทําให้สามารถแก้ไขปัญหานักเรียน และการไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค(มส) ได้เป็น

39

อย่างดี เพราะนักเรียนสามารถขอเรียนเพิ่มเติมเพื่อให้มีเวลาเรียนครบก่อนสิ้นปลายภาคเรียนได้ และครูที่เกี่ยวข้อง

ไม่ ต้องสรุป และรายงานการขาดเรียนของนั กเรียนเพราะโปรแกรมจะจัดการรวบรวมข้อ มู ล ประมวลผลและ
รายงานข้อมูล ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบได้ทันที และเมื่อสิ้นภาคเรียนจะประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลาย
ภาค(มส) ทั้งหมดได้ทันที

เกียรติภูมิแห่งความสําเร็จของการสร้างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาดังกล่าว ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง หนึ่ง

รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

โรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจําปี 2555

D 11

ANACONDA พัฒนาการสร้างนิสัยรักการอ่าน

“ โรงเรียนบ้านนป่าเหมือด เลขที่ 322 ถนน พหลโยธิน ตําบล
เวียงพางคํา อําเภอ แม่สาย จังหวัดเชียงราย สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3
ได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด้าน การบริหารและจัดการ

2555

สถานศึ กษา ทั้ งนี้ เนื่ อ งจากผลสั มฤทธิ์การเรียนกลุ่ ม สาระภาษาไทยยั งไม่
บรรลุเป้าหมายที่กําหนด นักเรียนปฐมวัย และ นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 พูดและ
เขียนภาษาไทยไม่คล่อง นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 พูดภาษาไทยไม่ชัด เขียนภาษาไทยไม่คล่อง มีปัญหาเรื่องการสื่อสาร
ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากปัญหาเรื่องชาติพันธุ์ที่มีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมภาษาเนื่องจากนักเรียนที่โรงเรียนมี
มากกว่า 10 ชาติพันธุ์ อาทิ ไทยใหญ่ อาข่า ไทยลื้อ พม่า มูเซอ ลีซอ จีนฮ่อ ม้ง ลั๊วะ กะเหรี่ยง ฟิลิปินส์ และคน
ไทยพื้นราบ ซึ่งนวัตกรรมการศึกษาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สําคัญสองประการ

1. เ พื่ อ

สร้างและนํารูปแบบ ANACONDA มาพัฒนาการสร้างนิสัยรักการอ่าน

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นายณรินทร์ ชํานาญดู ผู้อํานวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

OSOI

2.เพื่อให้นิสัยรักการอ่านติดตัวไปต่อยอดสร้างองค์ความรู้และประสบความสําเร็จในด้านต่างๆ

40

”

จนประสบความสําเร็จ
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ความสําเร็จของนวัตกรรมการศึกษา ANACONDA พั ฒ นาการสร้างนิ สัยรักการอ่าน ที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษาโดยสรุป อาทิ
 โรงเรียนบ้านป่าเหมือดได้รับรางวัลกิจกรรมรักการอ่านของ สพป.เชียงราย เขต 3 รางวัลยอดเยี่ยม 5
 ได้รับรางวัลต่างๆ ได้แก่

ปีต่อเนื่องกัน
 ห้องสมุดดีเด่น

 ห้องสมุดส่งเสริมการอ่าน
 ผู้บริหารรักการอ่าน
 ครูผู้ทําหน้าที่บรรณารักษ์ รักการอ่าน

2555

 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ฯลฯ

เกียรติภูมิแห่งความสําเร็จของการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าว
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุ

OSOI

สภา ประจําปี 2555

41
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ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นายเอี่ยม บริบูรณ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด

ระบบแฟ้มพัฒนางานอิเลคทรอนิกส์ (E-portfolio)

2555

D 22

สาหรับรายงานผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา

“ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้า เลขที่ 913 ถนนอดุลย์ธรรมประภาส ตําบลา อํา เมืองระยอง
จังหวัดระยอง สังกัด สพม. เขต 18 จังหวัดชลบุรี-ระยอง ได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด้าน
สําหรับรายงานผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา” ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้บริหารต้องเผชิญกับ

OSOI

“ ก าร บ ริ ห าร แ ล ะจั ด ก ารส ถ า น ศึ ก ษ า ร ะ บ บ แ ฟ้ ม พั ฒ น างาน อิ เล ค ท ร อ นิ ก ส์ (E-portfolio)

42

ปัญหาการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรได้แก่การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการรายงาน
ผลการปฏิ บั ติ ง านของครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาที่ซ้าซ้อน
จากหลายหน่ ว ยงาน ครู แ ละ
บุ คล ากรท างการศึ กษ าต้ อง
เสี ย เวลาในการเตรี ย มเอกสาร
และประจักษ์พยาน ตามตัวบ่งชี้
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หรือประเด็นของ การประเมิน ที่
แต่ละหน่วยงานกําหนด ทําให้เสียเวลาในการปฏิบัติงานในหน้าที่ปกติค่อนข้างมาก
จากสภาพปัญ หาดังกล่าวทํ าให้ ต้องพั ฒ นาระบบแฟ้มพั ฒ นางานอิเลคทรอนิ กส์ (E-portfolio) เพื่ อใช้
สําหรับเก็บรวบรวมประจักษ์พยาน และรายงานผล การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็น
ข้อมูลในการประเมินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับกาหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรและ

”

เพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจนประสบความสําเร็จ

ความสํ าเร็ จ ของนวั ต กรรมการศึ ก ษา“การบริ ห ารและจั ด การสถานศึ ก ษา ระบบแฟ้ ม พั ฒ นางาน
อิเลคทรอนิกส์ (E-portfolio) สําหรับรายงานผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา” นับว่าเป็น

2555

ประโยชน์อย่างสูงยิ่ง อาทิ

 ได้ระบบแฟ้มพัฒนางานอิเลคทรอนิกส์ (E-portfolio) สาหรับการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การ
ประเมินความดีความชอบ การประเมินคุณภาพการศึกษา และการประเมินคงวิทยฐานะ ของครูและบุคลากร

OSOI

ทางการศึกษา

43

 ลดเวลาและภาระของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการเตรียมเอกสารและประจักษ์พยาน เพื่อ
รองรับการประเมินต่างๆ
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างเต็มเวลา ไม่ต้องแบ่งเวลามาเตรียม
เอกสารและประจักษ์พยาน เพื่อรองรับการประเมินต่างๆ
 เมื่อครูมีเวลาในการจัดการเรียนรู้เต็มเวลา ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนได้ตามเป้าหมายที่กําหนด

เกียรติภูมิแห่งความสําเร็จของการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าว
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน
2555

D 32

2555

รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจําปี

เครื่องย่อยใบไม้

OSOI

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; ดร.พีระ นามสกุล รัตนวิจิตร ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ

44

“ โรงเรียนมัธยมท่าแคลง เลขที่ 31/2 หมู่ 6 ถนน เฉลิมบูรพาชลทิต ตําบล สนามไชย อําเภอนายาย
อาม จังหวัด จันทบุรี สังกัด สพม.เขต 17 จังหวัด จันทบุรีง ได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด้าน
การบริหารและจัดการสถานศึกษา เครื่องย่อยใบไม้
ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทําและพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาดังกล่าว สืบเนื่องมาจากการที่โรงเรียนมัธยมท่าแคลง เป็น
โรงเรียนที่ตั้งอยู่บนสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ ซึ่งมีต้นไม้ พันธุ์ไม้ที่
รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

หลากหลาย ในแต่ละวัน จะมีปริมาณใบไม้ที่ร่วงหล่นเป็นจํานวนมาก
ซึ่งต้องใช้เวลาในการทําความสะอาดวันละหลายๆชั่วโมง
เพื่อให้การกําจัดขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถ
นําขยะที่กําจัดแล้วนํากลับไปใช้ประโยชน์ได้ โรงเรียนจึงได้กําหนด
ขอบเขตพื้นที่ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเก็บกวาด รักษาความ
สะอาดของพื้นที่ โดยผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้แนวคิดในการจัดทํา
เครื่องย่อยใบไม้เพื่อนําเศษไม้ใบไม้ที่ย่อยสลายแล้วไปจัดทําเป็นปุ๋ย
สําหรับใช้ประโยชน์และเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้แก่ขยะต่างให้มี
มูลค่าและใช้ประโยชน์ได้จริงต่อไปจนประสบความสําเร็จและเป็น
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แบบอย่างที่ดีสําหรับสถานศึกษาอื่นๆหรือชุมชนได้นําไปปรับ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของตนต่อไป

”

ความสําเร็จของนวัตกรรมการศึกษา เครื่องย่อยใบไม้ ที่ส่งผลต่อผู้เรียน
โดยตรง อาทิ
 ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ได้
อย่างเป็นระบบ สามารถประดิษฐ์ เครื่องย่อยใบไม้ และมีโอกาสในการนําผลงาน
ไปแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในเวทีระดับชาติ เกิดความภาคภูมิใจกับผลงานที่
OSOI

ได้พัฒนาและเผยแพร่
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มีน้ําใจ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม รู้จักเสียสละ
และอดทนในการทํางาน และเป็นผู้มีจิตสาธารณะในการพัฒนา

รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

 ผู้เรียนมีภาวะผู้นํา มีความผูกพัน มีความสามัคคี

อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ซึ่งคุณลักษณะต่างๆ
นําไปพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขในสังคมต่อไปได้ เป็นต้น

2555

เหล่านี้ จะเป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานที่สามารถ

เกียรติภูมิแห่งความสําเร็จของการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าว

OSOI

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจําปี 2555
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D 58

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนสตรีทุ่งสง
สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 9 รูปแบบ

รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

“ โรงเรียนสตรีทุ่งสง เลขที่ 24 ตําบลปากแพรก อําเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 จังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด้านการบริหาร
และการจัดการสถานศึกษา โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียน
สตรีทุ่งสง สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 9 รูปแบบ
ที่มาของแนวคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าว
เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่โรงเรียนสตรีทุ่งสงได้รับการประเมินจากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รอบสอง (องค์การมหาชน)
เมื่อวันที่20 – 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 จากผลการประเมินพบว่าโรงเรียนมี
2555

ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากและระดับดีซึ่งจากผลการประเมินรอบนี้ สม
ศ. ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อให้โรงเรียนได้ดําเนินการพัฒนาส่งเสริมสถานศึกษาให้
มีความเข้มแข็งและจัดการเรียนการสอนที่มีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน โดย สมศ. มีข้อเสนอแนะ 3 ข้อ ดังนี้คือ
1. สถานศึกษาควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2. สถานศึ ก ษาควรส่ ง เสริ ม พั ฒ นาศั ก ยภาพการเรี ย นรู้ อ ย่ า งหลากหลายและทั่ ว ถึ ง ทั้ ง ผู้ เรี ย นที่ มี

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นายเสนอ นวนกระโทก ผู้อํานวยการโรงเรียน
OSOI

ความสามารถพิเศษและผู้เรียนที่เรียนอ่อน
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โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล หรือ World Class Standard School เป็นโรงเรียนที่จัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากลมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ศักยภาพเป็นพลโลก
ในการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะและผลการประเมินรอบสองของ สมศ. และการดําเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนสตรีทุ่งสงได้ดําเนินการโดยใช้กลวิธีตามแผนยกระดับ

รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

3. สถานศึกษาควรสร้าง
ความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นความสําคัญของการทดสอบคะแนน NT โดยจัดให้มีการสอบแข่งขันใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้การสอบคะแนน NT ทุกปี
นอกจากข้อเสนอแนะของ สมศ. ทั้ง 3 ข้อดังกล่าวข้างต้นแล้วโรงเรียนสตรีทุ่งสงได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 9 รูปแบบผ่านนวัตกรรมการศึกษาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียน

”
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สตรีทุ่งสง สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 9 รูปแบบ จนประสบความสําเร็จ

ความสําเร็จของนวัตกรรมการศึกษา โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนสตรีทุ่งสง
สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 9 รูปแบบ ที่ส่งผลต่อผู้เรียนโดยตรง อาทิ
 โรงเรียนส่งเสริม ประชาธิปไตยต้ นแบบ ประจําปี 2554
จากคณ ะอนุ ก รรมการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาประชาธิ ป ไตย ของ
คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัดและระดับชาติ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
และอยู่ในอันดับทีของจั
่ งหวัดนครศรีธรรมราช 4

OSOI

 ผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
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 โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพสถานศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา 3 รอบที่ (.สมศ)ประจําปี อยู่ในระดับดีมาก 2554 เป็นต้น

เกียรติภูมิแห่งความสําเร็จของการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าว
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจําปี 2555
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D 59
ราชฯ 6 ยกระดับ : รูปแบบการพัฒนาคุรภาพสถานศึกษาทั้งระบบ
( Raj 6 yogradub: A
Quality education system.)

“โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 6 เลขที่ 63 หมู่ที่ 3 ถนนทุ่งสงห้วยยอด ตําบลกะปาง อําเภอทุ่งสง
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จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัด สพฐ.
เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนทั้งเด็กที่ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร เด็กพิการ ได้รับการศึกษาโดย
ทั่วถึง ซึ่งส่งผลอย่างสําคัญให้รูปแบบการจัดการศึกษามีความซับซ้อนมากกว่าโรงเรียนโดยทั่วไป แต่เพื่อให้คุณภาพ
ของการจัดการศึกษาจากสภาพความแตกต่างดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ระดับชาติ ผู้บริหารและคณะครูได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด้านการบริหารและจัดการ
สถานศึกษา การบริหารงานวิชาการ ราชฯ 6 ยกระดับ : รูปแบบการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทั้งระบบ ( Raj
6 yogradub: A Quality education system.) โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญได้แก่

OSOI

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ รองผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง
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1.เพื่อ

พัฒนารูปแบบการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6

2. เพื่อยกระดับ

คุณภาพการศึกษาตามกรอบแนวทางการปฎิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ใน 4 ด้าน
2.1 ด้านคุณภาพนักเรียน
2.2 ด้านคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.3 ด้านคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้

”

2.4 ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ จนประสบความสําเร็จ

ระบบ
( Raj 6 yogradub: A Quality education system.) ได้ดําเนินการภายใต้กรอบแนวคิด ดังต่อไปนี้
ความสําเร็จที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนโดยตรง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552- 2554 ได้รับ
รางวัลระดับชาติ ระดับภาค ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในทุกระดับ จํานวนมาก อาทิ
 นักเรียนในกลุ่มปกติ ได้รับรางวัลระดับชาติ ;
ทุนสนับสนุนการวิจัย ( สกว.) ตามโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้เรื่อง ชุมชน

รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

ความสําเร็จของนวัตกรรมการศึกษา ราชฯ 6 ยกระดับ : รูปแบบการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทั้ง

คลองปางในอดีต ชีวิตและสายน้ํา
ระดับชาติ ครั้งที่ 60 ฯลฯ

2555

 รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันเพลงคุณคุณธรรม ชั้น ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 นักเรียนกลุ่มพิเศษเรียนร่วมได้รับรางวัลระดับชาติ ;
 รางวัลเหรียญทองการแข่งขันนักข่าวรุ่นเยาว์
 รางวัลเหรียญทองแดงจากการวาดภาพระบายสีด้วยสีไม้
 รางวัลเหรียญเงิน การเขียนเรียงความประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้น ป.4 – 6
งานศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ ฯลฯ

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจําปี 2555

OSOI

เกียรติภูมิแห่งความสําเร็จของการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าว
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( หมายเหตุ : ขอไฟล์ภาพประกอบเรื่องเพื่อ
จัดพิมพ์หนังสือจากโรงเรียนด้วย )
D 62
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วิถีพุทธครอบครัวธรรมะ : ราษฎร์บํารุง โมเดล
ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นายสุชาติพงษ์ พงษ์ทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน ราชประชานุเคราะห์
Buddhist Dharma Family : Radbumrung Model

“ โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง เลขที่ 160 ถนน บ้านกระโจมไฟ-กลางอ่าว ตําบล บางมะพร้าว อําเภอ
OSOI

หลังสวน จังหวัด ชุมพร สังกัด สพป. ชุมพร เขต 2 จังหวัด ชุมพร ได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
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ด้านการบริหารและจัดการสถานศึกษา วิถีพุทธครอบครัวธรรมะ : ราษฎร์บํารุง โมเดล Buddhist Dharma
Family : Radbumrung Model

ที่ ม าของความคิ ด สร้ างสรรค์ แ ละพั ฒ นานวั ต กรรมการศึ ก ษา
ดังกล่าว สืบเนื่องมาจากการที่โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง เป็นโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ระดับมัธยมศึกษา
ปัญหา ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ เพราะเป็น
ชุมชนของชาวประมง ทําให้ผู้บริหาร และ คณะครูได้ร่วมกันระดมความคิดรูปแบบของการพัฒนานวัตกรรมใน
หลากหลายมิติ อาทิ หลักสูตรและคูมือครู เรื่อง วิถีพุทธสู่วิสัยทัศน์ทางการศึกษา 8 หนังสือเล่มเล็ก , คุณธรรม
พื้นฐาน สู่ 8 สาระการ
เ รี ย น รู้ โ ด ย มี
จุดประสงค์เพื่อพัฒนา
ระบบกิ จกรรมผู้เรียน

รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

ตอนต้ น และเป็ น โรงเรียนที่ ตั้ งอยู่ ในสภาพแวดล้ อมที่ เสี่ยงต่ อการเกิ ด

ให้ เป็ นคนดี ประพฤติ
ตั วเอ ง ให้ ส าม ารถ

2555

ดี และมี ภู มิ คุ้ ม กั น ใน
ดํารงตนอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข แต่เพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องตลอดปี โรงเรียนจึงคิดค้นพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง โดยใช้ชื่อว่า วิถีพุทธครอบครัวธรรมะ : ราษฎร์บํารุง โมเดล ดังกล่าวขึ้น จนประสบ

”
OSOI

ความสําเร็จ

52

ความสําเร็จของนวัตกรรมการศึกษา วิถีพุทธครอบครัวธรรมะ : ราษฎร์บํารุง โมเดล ดังกล่าวขึ้น จน
ประสบความสําเร็จ ที่ส่งผลต่อผู้เรียนโดยตรง อาทิ
 พบว่าผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดี ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ ทั้งด้านกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา
 อยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งมี
ความสุข หรือเป็นทั้งคนดี คนเก่ง และมีความสุข ตามจุดมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา ในพะราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 เพื่อพั ฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้ง ร่างกาย จิตใจ สติปัญ ญา

เกียรติภูมิแห่งความสําเร็จของการสร้างสรรค์และ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าว ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจําปี
2555

2555

รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เป็นต้น

D 83

การใช้กลยุทธ PARE ในการขับเคลื่อน

OSOI

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้านที่เข้มแข็ง

53

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นายปราโมทย์ วรรณเสวี ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง

“โรงเรียนศึกษานารี เลขที่ 176 ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ได้สร้างสรรค์และพัฒนนวัตกรรมการศึกษา
ด้านการบริหารและจัดการสถานศึกษา การบริหารงานบุคคล การใช้กลยุทธ PARE ในการขับเคลื่อนระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้านที่เข้มแข็ง โดยมีวัตถุประสงค์
สําคัญ อาทิ

1. เพื่อพัฒนา

รูปแบบการใช้กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนแบบรอบด้านที่เข้มแข็งของโรงเรียนศึกษานารี
รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

2.เพื่อศึกษา
ผลการใช้กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบรอบด้านที่เข้มแข็งต่อนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และ ชุมชน
จนประสบความสําเร็จ

”

การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการดังกล่าวได้ดําเนินการด้วยระบบวงจรเดมิ่งสู่การบริหาร
จัดการด้วยระบบ PARE เพื่อสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนศึกษานารี ดังนี้ความสําเร็จของนวัตกรรมการศึกษา
การใช้กลยุทธ PARE ในการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้านที่เข้มแข็ง ส่งผลต่อการพัฒนา
 ด้านดนตรี วงโยธวาทิตของโรงเรียน

2555

 ด้านวิชาการ นักเรียนประสบความสําเร็จด้านความเป็นเลิศทางวิชาการจํานวนมาก
ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

OSOI

การศึกษาขาติ อาทิ

54

 ด้านกีฬา นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ํา
สพฐ.เกมส์ระดับประเทศ ได้รับรางวัล เหรียญเงิน เหรียญ
รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

ทองแดง เป็นต้น
 ครู สร้างสรรค์ผลงานวิจัยเชิงคุณภาพร้อยละ
100
 สถานศึกษา
โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนผลการประเมินคุณภาพ จาก สมศ.ในระดับดีมาก
และได้รับการยกย่องให้เป็นโครงการที่มีวิธีปฎิบัติที่ดี (
Good Practice ) ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้

2555

 ฯลฯ

เกียรติภูมิแห่งความสําเร็จของการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าว
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจําปี 2555

OSOI

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นางสุภาณี โลหิตานนท์ ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ

55

( หมายเหตุ : ขอไฟล์ภาพประกอบเรื่องเพื่อจัดพิมพ์หนังสือจากโรงเรียนด้วย )
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ยุทธศาสตร์ 9 ส .สู่การบริหารจัดการ

สถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ดั ง กล่ า วสื บ เนื่ อ งมาจากการที่
โรงเรียนบ้ านม่วงสามปี ได้รับการรับ รองมาตรฐานการศึกษาจาก
สํานั กงานรับรองมาตรฐานและคุณ ภาพการศึกษา (สมศ.) ในการ
ประเมินรอบ 2 อยู่ในระดับดีมาก ในทุกมาตรฐาน ดังนั้น เพื่อเป็น
การคงสภาพและการพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ เพื่อรองรับการ
ประเมินภายนอกรอบที่ 3 ต่อไปในอนาคต โรงเรียนบ้านม่วงสามปี จึงได้คิดค้นหากลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียน โดย
พื้นฐานในการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาตนเอง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาในด้านอื่น ๆ
ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาผู้เรียน พัฒนาโรงเรียน และพัฒนาชุมชน ด้วยนวัตกรรมการศึกษา ยุทธศาสตร์ 9 ส. สู่
การบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
โดยมีวัตถุประสงค์ สําคัญ อาทิ
1. เพื่อสร้างทีมงานที่ดีมีคุณภาพ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

2555

พหลโยธิน ตํ าบล ลี้ อําเภอ ลี้ จังหวัด ลํ าพู น สังกั ด สพป. ลําพู น
เขต 2 ได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด้านการบริหาร
จั ด การสถานศึ ก ษา ยุ ท ธศาสตร์ 9 ส. สู่ ก ารบริ ห ารจั ด การ

OSOI

“ โรงเรี ย น บ้ านม่ ว งสามปี เลขที่ 131/4 ถนน

รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

สถานศึกษาให้มีคุณภาพ

56
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2. เพื่ อ บริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาให้ ได้ ม าตรฐาน
การศึ ก ษาระดั บ ชาติ และผ่ า นการประเมิ น
การศึ กษาจาก สมศ.ในระดั บ คุณ ภาพดี มากทั้ ง
ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เพื่ อให้สถานศึกษาเป็นที่ ยอมรับ ของผู้ปกครอง
ชุมชน และนําบุตรหลานเข้ามาศึกษาในโรงเรียน
บ้านม่วงสามปี
4. เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษามี ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห าร
จั ด การที่ ส ามารถเป็ นแบบอย่ า งที่ ดี ใ ห้ กั บ
สถานศึกษาแห่งอื่นๆ สามารถสร้างเครือข่ายการ
เรี ย นรู้ ร ะหว่ า งสถานศึ ก ษาได้ จนประสบ

”

2555

ความสําเร็จ

ความสําเร็จของนวัตกรรมการศึกษายุทธศาสตร์ 9
ส. สู่การบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ

ที่ ส่ ง ผลต่ อ นั ก เรี ย นโดยตรง ได้ รั บ รางวั ล ที่ ส ะท้ อ นถึ ง

ศักยภาพการมีความรู้ ทักษะ และ เจตคติ ด้านการศึกษา กว่า 52 รางวัล อาทิ
 รองชนะเลิศการแข่งขันการตอบคําถามสารานุกรมไทย สําหรับเยาวชนฯ
 เหรียญทองแดง การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง
วงดนตรีไทย

เหรียญทองการแข่งขันละครอิงประวัติศาสตร์

OSOI

นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ช่วงชั้นที่ 1 เป็นต้น

57

 เหรียญเงินการแข่งขัน
เห รี ย ญ ท อง

เกียรติภูมิแห่งความสําเร็จของการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าว
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจําปี 2555

บ้านคุณธรรมให้เยาวชนเป็นคนดี

“โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว
หมู่ที่ 5 ตําบลนาวัง อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัด
อํานาจเจริญ สังกัด สพป.อํานาจเจริญ ได้สร้างสรรค์และ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด้านการบริหารและจัดการ

รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]
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สถานศึกษา บ้านคุณธรรมให้เยาวชนเป็นคนดี
การศึกษาดังกล่าวดําเนินการตามเจตนารมย์ของ

2555

ความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ 2542 .ศ.และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (2 ฉบับที่)พ 2545 .ศ.มาตรา 6 ที่กําหนดว่า การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปหรือพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้คู่คุณธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับคน

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นางพัชรา วงศ์คําตัน ผู้บริหารโรงเรียนบ้านม่วงสามปี
ปฏิบัติในสิ่งที่ไม่เหมาะสม สถานศึกษาจําเป็นต้องส่งเสริม พัฒนาตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยไปในทางที่ดี

OSOI

อื่นได้อย่างมีความสุข แต่ในสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลง มีสื่อที่ยั่วยุให้เยาวชน

58

โรงเรียน ตชดบ้านหนองมะแซว มีความตระหนักที่จะรักษา.
ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย พัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นคนดี สามารถ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นการสนองพระราชบัญญัติการศึกษา
รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

แห่งชาติ จึงได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าวขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์สําคัญ ดังนี้
.1

เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เยาวชน

.2

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ในการ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเยาวชน
.3

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูบ้านคุณธรรม พระ โครงการบ้านคุณธรรมให้เยาวชนเป็นคนดี จน

2555

ประสบความสําเร็จ

”

ความสําเร็จของนวัตกรรมการศึกษา บ้านคุณธรรมให้เยาวชนเป็นคนดี

ที่ ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ น า

OSOI

นักเรียนให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนด อาทิ

59

เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความขยันหมั่นเพียร มีความอดทน มีความ
ประหยัด มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย มีความเสียสละ มีความเมตตากรุณา มีความกตัญญูกตเวที มีความ
ตรงต่อเวลา มีความสามัคคี มีความยุติธรรม ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น นํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน และปฏิบัติตามคําสอนของศาสนาพุทธ คือ ทําแต่ความดีละ
เว้นความชั่ว ทําจิตใจให้ผ่องใส
 เกิดความร่วมมือกันอย่างจริงจังระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน คือ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูบ้านคุณธรรม พระสงฆ์ที่วัด โดยอบรมสั่งสอนเยาวชนให้ประพฤติปฏิบัติ
ในสิ่งที่ดี ส่งผลให้เยาวชนเป็นคนดีทุกคน

 ครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูบ้านคุณธรรม พระ มีความพึง
พอใจที่จะให้โครงการบ้านคุณธรรม ให้เยาวชนเป็นคนดีดําเนินการต่อไปทุกทาง เป็นต้น

เกียรติภูมิแห่งความสําเร็จของการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าว
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม

D 91

Room-To-Room Interactive

รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

ของคุรุสภา ประจําปี 2555

“โรงเรียนจักราชวิทยา อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2555

Teaching

มัธยมศึกษา เขต 31 อํานาจเจริญ ได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด้านการบริหารและจัดการ
สถานศึกษา Room-To-Room Interactive Teaching โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญ อาทิ

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นายสหลาภ มิ่งไชย ผู้อํานวยการโรง เรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว
เดียวกัน และได้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาการสอนไปพร้อมๆกัน
2. เพื่อช่วยคลายปัญหาเบื้องต้นของการขาดครูและการที่ครูขาด

OSOI

1. เพื่อให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนในระดับ

60

3. เพื่อให้ครูได้ทําการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียน
การสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับชั้น
เรียน
รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

4. เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามสภาพจริงกับนักเรียน
ในห้องเดียวกัน หรือคนละห้องในเวลาเดียวกัน
5. เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูผู้สอนหลายๆคน
ความสําเร็จของนวัตกรรมการศึกษา Room-To-Room Interactive Teaching 3. เกิด
จากแนวทางการดําเนินงานด้วยการนําเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนในลักษณะของ Team
Teaching โดยการติดตั้งอุปกรณ์และจัดห้องเรียนกลุ่มละ 2 ห้องเรียน ทําการเรียนการสอนพร้อมกัน 2 ห้อง
โดยมีครู 2 คนทําการสอน คนแรกซึ่งเป็นครูที่มีประสบการณ์
เป็นผู้ทําการสอนในห้องที่ 1 แล้วส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่าน
2555

เครื่องรับโทรทัศน์ไปยังอีกห้องหนึ่งซึ่งมีครูอีก 1 คน

เป็นผู้รว่ มสอนและอํานวยความสะดวกหรือเป็นผู้ช่วยกํากับดูแล ทั้งนี้หากมีกิจกรรมที่เป็นการโต้ตอบกันระหว่าง
ห้อง (Interactive Activity) ก็สามารถติดต่อกันได้ทันทีทั้งทางภาพและเสียงโดยผ่านกล้องวิดีโอและเครื่องขยาย

”

OSOI

เสียงที่เชื่อมถึงกันผ่าน Audio –Video Switcher ได้ จนประสบความสําเร็จ

61

เกียรติภูมิแห่งความสําเร็จของการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าว

D 94

รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจําปี 2555

2555

ดูแลด้วยดวงใจ สร้างสายใยด้วยเครือข่าย

“โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เลขที่ ถนนเทพกระษัตรี 3/73
อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สังกัด สพม14 เขต . ได้สร้างสรรค์และ

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นายโกศล

พงษ์พานิช ผู้อํานวยการโรง เรียนจักราชวิทยา

เครือข่าย

แนวคิดในการดําเนินการดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่โรงเรียนภูเก็ต

OSOI

พัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด้านการบริหารและจัดการสถานศึกษา ดูแลด้วยดวงใจ สร้างสายใยด้วย

62

วิทยาลัยตั้งอยู่ในเขตชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
รวดเร็ว มีศูนย์การค้า สถานบริการด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้แก่ ร้านเกม ร้าน
อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิด
รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมากมาย เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการจราจร ปัญหา
สิ่งแวดล้อม ปัญหาครอบครัว ส่งผลกระทบต่อนักเรียน ทําให้นักเรียนจํานวนหนึ่งมี
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ การฝ่าฝืนระเบียบวินัย การมาโรงเรียนสาย การ
ขาดเรียน หนีเรียน การไม่เข้าร่วมกิจกรรม การไม่ให้ความร่วมมือในการรักษา
ทรัพย์สินของโรงเรียน เป็นต้น
ด้วยปรากฏการณ์ดงั กล่าวโรงเรียนจึง ได้หาความต้องการจําเป็น (Need

Assessment) โดยการประเมินความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย )Stake Holder (โดยการจัดเวทีเสวนาใน
โอกาสวันวิชาการสานฝันภูเก็ตวิทยาลัย ซึ่งเปิดโอกาสให้ตัวแทนคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการ

2555

สมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า สภานักเรียน ตัวแทนครู และผู้บริหาร แลกเปลี่ยนความ

”

คิดเห็นเพื่อระดมความคิด มองสภาพปัญหาปัจจุบัน และ แนวทางในการพัฒนา จนประสบความสําเร็จ

OSOI

ความสําเร็จของนวัตกรรมการศึกษาดูแลด้วยดวงใจ สร้างสายใยด้วยเครือข่ายที่ส่งผลต่อการ

63

พัฒนานักเรียนให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนด อาทิ

 ทําให้ นักเรียนเป็นคนดี เป็นที่ยอมรับของสังคม

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นคนมีวินัยในตนเอง
ของตนเองและให้ความช่วยเหลือผู้อื่น

เห็นคุณค่าและความสามารถ

นักเรียนเป็นคนเก่ง มีวินัยในตนเองมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น

สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับประเทศได้

นักเรียนมีความสุข

สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมทั้งสังคมภายในโรงเรียนและสังคมภายนอกโรงเรียนได้อย่างมีความสุข

เกียรติภูมิแห่งความสําเร็จของการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าว

รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจําปี 2555

2555

D 102

( ไม่มีต้นฉบับ  ด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษา ; ร.ร. วัดวังพระ

นอน ประสานขอต้นฉบับจากโรงเรียนด้วย )

OSOI

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นางสาว สดศรี ตันสุธัญลักษณ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

64

OSOI

D 115

65

2555

รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยใช้การบริหารงานแบบมีส่วน
ร่วมและ การเสริมแรงการปฏิบัติงาน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร

“โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ตําบล ในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด ยโสธร สังกัด สพม28 . จังหวัด

ศรี

สะเกษ – ยโสธร ได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด้าน การ
บริหารและจัดการสถานศึกษา การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของ
ปฏิบัติงาน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร
แนวคิดในการสร้างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจาก โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร เป็นโรงเรียนประจําจังหวัดที่มีขนาดใหญ่
พิเศษ จัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (4 - 1.ม)และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

2553 ซึ่งในปีการศึกษา (6 – 4.ม)

มีนักเรียนทั้งหมด 3,112 คน ครูและบุคลากร จํานวน 160คน

รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

บุคลากรโดยใช้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและ การเสริมแรงการ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้เป็นโรงเรียนยอด
ผู้ปกครองได้ให้ความเชื่อมั่น จึงส่งบุตรหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนเป็น
จํานวนมาก

2555

นิยม หรือโรงเรียนเกรด)Aที่จัดการศึกษาได้มาตรฐาน ( เป็นโรงเรียนที่
ท่ามกลางความสําเร็จในมิติของการเป็นสถานศึกษาที่

ประชาชนเชื่อมั่นในคุณภาพการจัดการศึกษา แต่ในอีกมิติหนึ่งของการเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ทําให้มีข้อจํากัดใน
บางด้าน อาทิในกระบวนการบริหาร การบริหารจัดการยังเป็นแบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจาก
ผู้บริหารมีภาระงานมากส่งผลให้มีโอกาสที่ผู้บริหารจะพบปะกับบุคลากรได้อย่างทั่วถึงนับว่าน้อยมากซึ่งอาจทําให้
บุคลากรขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสถานศึกษาจึงได้ริเริ่มให้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม

OSOI

การศึกษา การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยใช้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และการ

66

เสริมแรงการปฏิบัติงาน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร ขึ้น

”

รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจนประสบความสําเร็จ

ความสําเร็จของนวัตกรรมการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโดยใช้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และการ
เสริมแรงการปฏิบัติงาน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร
จาการศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรก่อนและหลังการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมและการ
เสริมแรงผลงานที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานพบว่าค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคะแนนพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มงานการสอนจําแนกตามช่วงเวลาก่อนและหลังการใช้รปู แบบการบริหารแบบการ
ส่วนร่วมและการเสริมแรง เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยโดยรวม พบว่า พฤติกรรมการปฏิบัติงานก่อนการใช้รูปแบบฯ

2555

อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน หลังการใช้รูปแบบฯ อยู่ในระดับดีทุกด้าน

เกียรติภูมิแห่งความสําเร็จของการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าว

OSOI

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจําปี 2555
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F 16

“โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม เลขที่ 219 ตําบล
โนนแดง อําเภอ บรบือ จังหวัดมหาสารคาม สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา ด้าน จิตวิทยา สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก ฮักนะโนนแดง
โมเดล
นวัตกรรมการศึกษาดังกล่าวได้รับการพัฒนาขึ้น

รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก ฮักนะโนนแดงโมเดล

ท่ามกลางสภาพปัญหาที่โรงเรียนโนนแดงวิทยาคมและโรงเรียน
ซึ่งเป็นปัญหาที่ทําให้นักเรียนติด 0 ร มส. ติดยาเสพติด เรียนไม่
จบและต้องออกไปเป็นปัญหาของสังคมให้ต้องหวาดระแวงใน

2555

ต่างๆ พบเหมือนกันคือ นักเรียนไม่สนใจเรียน หนีเรียน สูบบุหรี่

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคมต่อไป
สถานะการณ์ดังกล่าวฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนโนน
แดงวิทยาคมได้ปรึกษาหารือกับคณะครูและสภานักเรียน ร่วมกัน
แสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาจนได้สมุดควบคุมการเข้าเรียน ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทางโรงเรียนนํามาทดลองใช้

กับนักเรียนโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมโดยได้ปรับปรุงรูปแบบ ขนาด ระยะเวลาและกิจกรรมการแก้ปัญหาจนได้
นวัตกรรม (สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก โนนแดงโมเดล) ที่สมบูรณ์แบบ สามารถแก้ปัญหานักเรียนหนี เรียน สูบบุหรี่ได้

OSOI

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นางมณีรัตน์ ปรินายวนิชย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
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เป็นอย่างดี ผลงานดังกล่าวได้รับ
รางวัลจากการเข้าแข่งขันในระดับ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26 โรงเรียนโนนแดง
วิทยาคมได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีโรงเรียนต่างๆ
หลายโรงเรียนในจังหวัดมหาสารคามได้นํานวัตกรรมนี้ไปใช้แก้ปัญหา

รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

จนประสบความสําเร็จ

”

ความสําเร็จของนวัตกรรมการศึกษา สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก ฮักนะโนนแดงโมเดล ซึ่งส่งผลดีต่ออนาคต
ของนักเรียนที่หลงผิดได้อย่างน่าพึงพอใจ และเป็นประโยชน์อันไพศาลต่อการจัดการศึกษาของชาติในหลากหลาย
มิติอาทิ
 ครูทุกคนเห็นความสําคัญในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั้งครูประจําชั้น ครูผู้สอน และครู
ที่ปรึกษาประจําหมู่บ้าน
 นักเรียนมีความตระหนักในความมีวินัย

2555

คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง

สํา หรั บ นั ก เรี ย นที่ เ ป็ น ไม้ แ ก่ ดั ด ยาก การบรรพชา
เป็ น สามเณรคื อ แสงธรรมนํา สติ เ พื่ อ ทบทวนถึ ง
อนาคตใหม่ และ ชี วิ ต ใหม่ ข องตนเอง

ประสงค์ ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการพัฒนาส่งเสริมและกิจกรรมแก้ปัญหาร่วมกับทาง
โรงเรียน
 ผู้ปกครองให้ความสนใจและตระหนักในความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการพัฒนาส่งเสริมและกิจกรรม
แก้ปัญหาร่วมกับทางโรงเรียน
 ครูชุมชนประจําหมู่บ้านและคณะกรรมการนักเรียนประจําหมู่บ้านให้ความร่วมมือใน
พัฒนาส่งเสริมและกิจกรรมแก้ปัญหาร่วมกับทางโรงเรียน

OSOI

 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ให้การส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างดี
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 เป็นนวัตกรรมการศึกษาที่สร้างอนาคตใหม่ให้นักเรียนที่เคยประพฤติผิดพลาดกลับมามี
อนาคตอันรุ่งโรจน์ได้
เกียรติภูมิแห่งความสําเร็จของการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าว ได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจําปี 2555

หลักสูตรท้องถิ่น ดนตรีและนาฎศิลป์พื้นบ้าน โรงเรียนศาลาสามัคคี

“โรงเรียนศาลาสามัคคี หมู่ที่ 4 ตําบลกุดเลาะ อําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ สังกัด สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด้าน หลักสูตร หลักสูตร
ท้องถิ่น ดนตรีและนาฎศิลป์พื้นบ้าน โรงเรียนศาลาสามัคคี ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการนําภูมิปัญญาท้องถิ่น นาฎศิลป์พื้นบ้านเข้าสู่การ

รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

G 01

จัดการศึกษาของชาติ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ และพัฒนาสืบไปในอนาคต โดยมี
1.เพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ดนตรีและนาฎศิลป์พื้นบ้านโรงเรียนศาลาสามัคคี ตําบลกุดเลาะ
อําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

2555

วัตถุประสงค์สําคัญได้แก่

2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรท้องถิ่นดนตรีนาฎศิลป์พื้นบ้าน โรงเรียนศาลา

”

สามัคคีตําบลกุดเลาะ อําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จนประสบความสําเร็จ

ความสําเร็จของนวัตกรรมการศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น ดนตรีและนาฎศิลป์พื้นบ้าน โรงเรียนศาลา

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นายจงกล

เวียงสมุทร

ผู้อํานวยการโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม

OSOI

สามัคคี ที่ส่งผลโดยต่อนักเรียน อาทิ
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 นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก
 นักเรียนมีความสามารถในการเล่นดนตรีพื้นบ้าน และ พัฒนาเป็นวงดนตรีพื้นบ้านของโรงเรียนจน
ประสบความสําเร็จ
นักเรียนมีทักษะในการแสดงนาฎศิลป์พื้นบ้านได้ร้อยละ 80
 วงดนตรีพื้นเมือง วงโปงลางห้วยสะเดา ของโรงเรียนศาลาสามัคคีได้รับรางวัลเหรียญทองในการ
แข่งขันแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 โรงเรียนศาลาสามัคคีได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมแข่งนาฎศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์
รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

 นักเรียนโรงเรียนศาลาสามัคคีได้รับรางวัลเหรียญทอง การเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง ได้แก่ การเดี่ยวโหวด
การเดี่ยวพิณ การเดี่ยวแคน การเดี่ยวโปงลาง เป็นต้น

เกียรติภูมิแห่งความสําเร็จของการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าว ได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจําปี 2555

2555

( หมายเหตุ : ขอไฟล์ภาพประกอบเรื่องเพื่อจัดพิมพ์หนังสือจากโรงเรียนด้วย

เนื่องจากมีแต่ต้นฉบับ ไม่มีไฟล์เนื้อหา + ไม่มีไฟล์ภาพ ในต้นฉบับก็ไม่มี

OSOI

ภาพประกอบ)
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2555

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นายสุพล แควภูเขียว ผู้อํานวยการโรงเรียนศาลาสามัคคี

โรงเรียนวิถีอิสลาม “การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม”

“โรงเรียนบ้านจะแนะ หมู่ที่ 2 ตําบล จะแนะ อําเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส สังกัด สพปนราธิวาส .
OSOI

เขต3 ได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด้าน หลักสูตร โรงเรียนวิถีอิสลาม “การจัดการเรียนการ
สอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม”ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจา ปีการศึกษา 2535 โรงเรียนบ้านจะแนะ เข้าโครงการขยาย
โอกาสทางการศึกษา เปิดชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนสมัครเข้าเรียน จํานวน 52 คน ผู้ปกครองนักเรียนและ
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กรรมการสถานศึกษา ขออนุญาตสอนอิสลามศึกษา สัปดาห์ละ 5 ชั้วโมง แต่ไม่ได้
รับอนุญาตจากสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดในขณะนั้น
ปลายปีการศึกษา 2546 (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2547) ผู้ปกครอง
นักเรียนและกรรมการสถานศึกษา ประกอบด้วย นายมาหะมะรานี กายอ คอเต็บ
มัสยิดบ้านจะแนะ นายอับดุลอาซิ บาโด คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด
นราธิวาส นายแพทย์ อหมัดมูซูลัม เปาะจิ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจะแนะ และ
นายอาไซน์น่า อับดุลเลาะ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านจะแนะ ปรึกษา หารือ
วิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ได้ดังนี้
 นักเรียนที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
บางส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคม เช่น ก้าวร้าว ไม่มีสัมมาคารวะ ขาดวินัย ติดยาเสพติด มั่วสุมใน
อบายมุข ละเลยคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ ไม่ปฏิบัติตามหลักการของศาสนา เป็นต้น
 การจัดการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของรัฐ มีเวลา
เรียน
สัปดาห์ละ ชั่วโมง 2 ไม่เพียงพอกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุ โดยเฉพาะ
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ที่นําเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้ในชีวิตประจํา
 ผู้ปกครองบางส่วนตามชนบทไม่เห็นความสําคัญของการศึกษาเท่าที่ควร ทําให้นักเรียนขาดเรียน
ค่อนข้างมาก การเรียนอ่อน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา อ่านหนังสือไม่ออก ออกกลางคัน ฯ

OSOI

 เด็กในวัย 5–ปี มีเวลาเรียนมาก 12 ไม่มีเวลาจะอยู่ใกล้ชิดกับผู้ปกครอง หรือจะเล่นและพักผ่อน
ตามประสาเด็ก วันเสาร์ ศุกร์-อาทิตย์ ต้องไปเรียนตาดีกา วันจันทร์-เรียนตามโรงเรียนประถมศึกษาทั่วๆไป ตอน
เย็นต้องไปเรียนอัลกุรอาน ตามบ้านโต๊ะครูและบ้านผู้รู้นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ จากตาดีกา 4 และจบชั้น 6 เมื่อไปเรียนโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนา เรียนสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ต้องเสียเวลา 3 - 2 เรียนศาสนา ชั้น 1เรียนศาสนาใหม่ เกิดความซ้ําซ้อน
ไม่ต่อเนื่อง จนประสบความสําเร็จ
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ความสําเร็จของนวัตกรรมการศึกษา โรงเรียนวิถีอิสลาม “การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบ
เข้ม”ส่งผลต่อผู้เรียนโดยตรง อาทิ

รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

 นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ไปในทางที่ดีขึ้น
 มีทักษะพื้นฐานทางศาสนามากขึ้น มีทักษะในการดูแล และจัดการตนเองให้ประพฤติตามวิถีศาสนา
เห็นความสําคัญของศาสนาในวิถีชีวิต
 มีทักษะในการเรียนรู้ มีทักษะการอ่าน สามารถอ่านหนังสือได้หลายภาษา มีความสามารถในการเรียนรู้ และ
เชื่อมโยงความรู้ศาสนาไปสู่เรื่องอื่น ๆ
 มีความเสียสละ รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนช่วยเหลือนักเรียนมากขึ้น

เกียรติภูมิแห่งความสําเร็จของการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าว
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจําปี 2555

คู่มืออนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย

2555

G 36

ฉบับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน

OSOI

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นายอาไซน์น่า อับดุลเลาะ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านจะแนะ
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“ โรงเรียนบ้านวังไทร หมู่ที่ 2 ตํายลวังตะคร้อ อําเภอด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย สังกัด สพป.สุโขทัย
เขต 1 ได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาด้านหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (
กีฬาไทย) คู่มืออนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ฉบับนักเรียนนักศึกษา ประชาชน โดยกําหนดจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรไว้ 4 ประการ 1.เพื่อปลูกฝังเจตคติให้เกิดความรัก และหวงแหนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยซึ่งเป็น
มรดกไทยให้เป็นมรดกโลกสืบไป

2. เพื่อให้มี

ทักษะการออกกําลังกาย และรู้จักเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้วยท่า
รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

ศิลปะแม่ไม้มวยไทย

3.เพื่อให้มีคุณธรรม

ด้านการเคารพ ไหว้ครู มีความเมตตา รักษาระเบียบประเพณี มีน้ําใจ
นักีฬา และมีสุขนิสัยที่ดี

4.เพื่อสร้างทัศนคติให้

เยาวชนไทยได้ร่วมอนุรักษ์ เผยแพร่ และร่วมสืบสานด้วยการแสดงศิลปะ

”

การต่อสู้ “ท่าแม่ไม้มวยไทย” จนประสบความสําเร็จ

ความสําเร็จของนวัตกรรมการศึกษาคู่มืออนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวย
ไทย ฉบับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาแก่
นักเรียนโดยตรง อาทิ

2555

 สถานศึกษา มีหลักสูตรท้องถิ่นสาระกีฬาไทย “อนุรักษ์ศิลปะ
แม่ไม้มวยไทย” โรงเรียนบ้านวังไทร เป็นของตนเอง
 พ.ศ.2548 เยาวชน “ ลานมวยไทย” ได้รับเชิญไปแสดง
ศิลปะมวยไทย ที่ประเทศ ออสเตรเลีย

 พ.ศ. 2549 ทีม

ชาย จํานวน 2 คนได้รับการคัดเลือกไปแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย ณ

OSOI

ประเทศ
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สหรัฐอเมริกา
 พ.ศ.2550 ทีมหญิง จํานวน 2 คน ได้รับคัดเลือกไป

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจําปี 2555

2555

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นายทนง เพียรพิเศษ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวังไทร
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เกียรติภูมิแห่งความสําเร็จของการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าว

รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

แสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย ณ ประเทศ ญี่ปุ่น

76

H 11
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สวนวิทยาศาสตร์

“ โรงเรียนอินทโมลีประทาน เลขที่ 48/1 หมู่
ถนนจีรชน ตําบลบางมัญ อําเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัด สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา ด้าน แหล่ง
เรียนรู้ สวนวิทยาศาสตร์ ขึ้นเพื่อให้สวนวิทยาศาสตร์ของ
โรงเรียนอินทโมลีประทาน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถทํา
ให้นักเรียนในช่วงชั้นที่ 2 และ 3 เกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง โดยสภาวะแวดล้อมเป็นตัวกําหนดได้ถึงความ

2555

สมบูรณ์ของชาติ ซึ่งนักเรียนได้ศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น สามารถ
เปรียบเทียบความแตกต่างของธรรมชาติที่

เป็นอยู่

โดยมีวัตถุประสงค์ในการดําเนินการ 3

ประการ

OSOI

1. เ พื่ อ ศึ ก ษ า ป ร ะ วั ติ ข อ ง
นั กวิ ท ยาศาสตร์ทั่ วโลกและลั กษณะเด่ น ของ
สงวน
2.เพื่อศึกษาวัฎจักรการดํารงชีวิตในระบบนิเวศ

77

สั ต ว์ ป่ า

รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

3.เพื่อศึกษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวกําหนดในการ

”

ดํารงชีวิตในระบบนิเวศ จนประสบความสําเร็จ

ความสําเร็จของนวัตกรรมการศึกษา สวนวิทยาศาสตร์
ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
อาทิ
ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่เพื่อนําสภาพแวดล้อมที่เปิดเป็นธรรมชาติในการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
นักเรียนมีความสนใจ ในการ

2555

บันทึกความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้
เรียนรู้ มีความอยากรู้อยากเห็น มีข้อสงสัย ตั้งข้อสังเกตต่าง ๆ
ก่อให้เกิดความคิดที่หลากหลาย
เกิดพัฒนาการในการเรียนรู้ และ
ได้แรงกระตุ้นความใคร่รู้อยากเห็นจากผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ที่
เป็นแรงสนับสนุนในการศึกษา ช่วยกันในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อ ประกอบความรู้ต่าง ๆ เพื่อนํามาเข้าสวน

OSOI

วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นความสําเร็จในการสร้างแหล่งการเรียนรู้ที่ชัดเจน เป็นต้น
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เกียรติภูมิแห่งความสําเร็จของการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าว
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แหล่งเรียนรู้สู่วิถีชุมชนคนปลายน้ําใน
เขตพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุด

2555

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจําปี 2555

“โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

H 17

498

เลขที่

ถนน สุขุมวิท ตําบล เนินพระ อําเภอ เมือง

จังหวัด ระยอง สังกัด สพม. เขต 18 จังหวัด ระยอง ได้
สร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา ด้าน แหล่งเรียนรู้ “แหล่ง

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นางทัศนีย์ เอี่ยมละออ ผู้อํานวยการโรงเรียนอินทโมลีประทาน
OSOI

เรียนรู้สู่วิถีชุมชนคนปลายน้ําในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมมาบ
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ตาพุด” ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ โรงเรียนฯซึ่งเป็น

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 18 เปิดการเรียน
การสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1- 6 และที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุดจึงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากอุตสาหกรรม
จนต้องมีการย้ายโรงเรียนไปตั้งที่แห่งใหม่ซึ่งอยู่ห่างจากที่เดิม 3 กิโลเมตร แต่ยังได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง
ด้วยผลกระทบอย่างต่อเนื่องดังกล่าว ในปี พ.ศ.

ตลอดมา

พุดในรายวิชาต่างๆทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ประกอบกับผลการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่ควรพัฒนา คือ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังไม่
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้

รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

2549 โรงเรียนได้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขึ้น โดยมีการเปิดรายวิชาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาบตา

ด้วยตนเอง สถานศึกษายังขาดแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนที่เป็นรูปธรรมในการสนับสนุนการเรียนการสอน
ด้านวิทยาศาสตร์ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2550 โรงเรียนได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดทําชุด
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม นํามาประยุกต์สร้างชุดการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้สู่วิถีชุมชนคนปลายน้ําในเขตพื้นที่

2555

การสอนนําร่องในรายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน ว 31101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีเนื้อหาหน่วยที่ 1 เรื่อง
อุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ที่สนับสนุน ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง จนประสบ
ความสําเร็จ

”

ความสําเร็จของนวัตกรรมการศึกษา แหล่งเรียนรู้สู่วิถีชุมชนคนปลายน้ําในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม
 นักเรียนสามารถสร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์และกิจกรรมด้านบริการ โดยใช้แหล่งเรียนรู้

OSOI

มาบตาพุด ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยตรง อาทิ

80

สู่วิถีชุมชนคนปลายน้ําในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุดที่สามารถแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนและเผยแพร่
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชนได้
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาพื้นฐานจากชุดการสอนชีววิทยาพื้นฐาน ว 31101 เรื่องแหล่ง
เรียนรู้สู่วิถีชุมชนคนปลายน้ําในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
มาบตาพุดพันพิทยาคาร อําเภอเมือง จังหวัดระยอง คะแนน
จากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนจากการทดสอบก่อน

รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

เรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01

เกียรติภูมิแห่งความสําเร็จของการ
สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าว
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่ง
นวัตกรรม ของคุรุสภา ประจําปี 2555

2555

H 21

โครงการสานใจชุมชน สร้างฝายถวายพ่อ
โรงเรียนแม่จริม อําเภอแม่จริม จังหวัด
น่าน

“ โรงเรียนแม่จริม เลขที่ 228
OSOI

อําเภอแม่จริม

81

ตําบล หนองแดง

จังหวัดน่าน สังกัด สพม. เขต 37 จังหวัด แพร่-น่านได้สร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา ด้าน

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นายสุรินทร์

อินทุสุต

ผู้อํานวยการสถานศึกษา

แห
ล่ง

เรียนรู้ โครงการสานใจชุมชน สร้างฝายถวายพ่อ โรงเรียนแม่จริม อําเภอแม่จ
ริม จังหวัดน่าน นั้นเนื่องมาจากความตระหนักถึงปัญหาภัยแล้งที่กําลังเป็นภัย
โดยได้ดําเนินการตามโครงการสานใจชุมชน สร้างฝายถวายพ่อ เพื่อเป็นการ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคของโรงเรียนแม่จริม ทั้งนี้เพราะคุร
ประโยชน์ของฝายชะลอน้ําจะเป็นตัวดักตะกอนไม่ให้ตะกอนดินไหลลงสู่สระน้ํา
ในโรงเรียนในช่วงฤดูน้ําหลากเป็นการป้องกันไม่ให้สระน้ําในโรงเรียนตื้นเขิน
นอกจากนั้น ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกหมู่บ้านให้อําเภอแม่จริมร่วม
แรงร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ําด้วยความรักความสามัคคีไปพร้อมๆกัน
การดําเนินการตามโครงการสานใจชุมชนสร้างฝายถวายพ่อนั้น

รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

คุกคามต่อวืถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน

เป็นการทําให้ผืนป่าในอําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน เป็นป่าเปียกที่มีความอุดม
หากทุกหมู่บ้านร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ําตามแนวพระราชดําริ อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย หมู่บ้านละ 9 ฝาย ต่อปี
ภายใน 10 ปี จะมีฝายชะลอน้ําในอําเภอแม่จริมจํานวน 3,420 ฝาย พื้นที่ป่าไม้ในอําเภอแม่จริมก็จะเพิ่มขึ้น และ

2555

สมบูรณ์ ทําให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล เพราะ เมื่อคํานวณจากจํานวนหมู่บ้านในอําเภอแม่จริม จํานวน 38 หมู่บ้าน

ความอุดมสมบูรณ์ก็จะกลับมาสู่ป่าในอําเภอแม่จริม ซึ่งเป็นการ แก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์
สําคัญได้แก่

 เพื่อให้ครูและนักเรียนโรงเรียนแม่จริมได้เห็นความสําคัญของทรัพยากรน้ํา
อุปโภคบริโภคของโรงเรียนแม่ จริมอย่างมีส่วนร่วม จนประสบความสําเร็จ

OSOI

 เพื่อได้แนวทางพัฒนาความร่วมมือ ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ํา

82

ความสําเร็จของนวัตกรรมการศึกษา โครงการสานใจชุมชน สร้างฝายถวายพ่อ โรงเรียนแม่จริม อําเภอ
แม่จริม จังหวัดน่าน ประสบความสําเร็จในมิติต่างๆ ดังนี้
 จากการดําเนินงานของครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนแม่จริม การสร้างฝายชะลอน้ําดังกล่าว
ทางอําเภอแม่จริมและชุมชนช่วยร่วมคิดร่วมทําด้วย
 คณะครูและนักเรียนและชุมชนได้รับความพึงพอใจต่อผลของการดําเนินงานเป็นอย่างดียิ่ง
ชุมชนจะเกิดความหวงแหน
และรักษาทรัพยากรป่าไม้อันเป็นแหล่งต้นน้ําลําธาร

เพราะเล็งเห็นถึงความสําคัญของการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้
 สามารถจุนเจือพื้นที่

ยาวนานขึ้น
เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ อุปโภค และบริโภคในครัวเรือนได้ดีขึ้น

จากการมีส่วนร่วมของชุมชน

ดังกล่าว สามารถพัฒนาแนวทางไปสู่ชุมชนเครือข่าย ขยายผลไปสู่ระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด ด้วยการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกียรติภูมิแห่งความสําเร็จของการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าว
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจําปี 2555

H 23

2555

รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

บริเวณต้นน้ําลําธารจากการก่อสร้างฝายชะลอน้ําจนก่อให้เกิดปริมาณน้ําไหลในลําห้วยด้วยระยะเวลาการไหลที่

OSOI

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านสร้างก่อ
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ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นายนิยม บุญญานาม

ผู้อํานวยการโรงเรียนทาบตาพุดพันพิทยาคาร

“โรงเรียนบ้านสร้างก่อ ตําบล สร้างก่อ อําเภอ กุดจับ จังหวัด อุดรธานี สังกัด สพป. อุดรธานี เขต
4 ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา ด้าน แหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้าน
สร้างก่อ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวเกิดจากการศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านสร้างก่อ
พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนด โดยเฉพาะในสาขาวิชาเกษตร
พบว่า นักเรียนขาดความรู้ ขาดทักษะในการทําการเกษตร และมีเจตคติที่
ไม่ดีต่ออาชีพการเกษตร นอกจากนี้นักเรียนยังมีปัญหาการขาดความ

เป็นกลุ่มไม่ได้ และขาดความรู้ และขาดความเข้าใจในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาดังกล่าวปรากฏว่า

สาเหตุที่แท้มีต้นกําเนิดมาจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการเกษตรที่
ไม่ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริง และขาดแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาเป็น
สาเหตุสําคัญ ผู้บริหาร และคณะครูจึงได้พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตร
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านสร้างก่อขึ้น เพื่อเป็นนวัตกรรมสําหรับใช้

รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

รับผิดชอบ เกียจคร้านการทํางาน ไม่รู้จักคุณค่าของทรัพยากร ทํางาน

แก้ปัญหาของนักเรียนดังกล่าว จนประสบความสําเร็จ
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านสร้างก่อ ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้
บรรลุเป้าหมายต่างๆดังนี้  ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่

2555

ความสําเร็จของนวัตกรรมการศึกษา ศูนย์การเรียนรู้เกษตร

ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบปรากฏ
ว่า ผู้ถ่ายทอดความรู้ผู้เรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด
รองลงมาได้แก่อาคารสถานที่ การให้บริการอื่นๆ วัสดุ

OSOI

อุปกรณ์ และองค์ความรู้ที่ได้รับ ตามลําดับ

84

โรงรียนได้รับรางวัลแห่งความสําเร็จ ดังนี้
 รางวัลชนะเลิศการประกวดกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน
รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เมื่อปี 2554
 โรงเรียนต้นแบบในด้านเศรษฐกิจพอเพียง ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ประจําปี 2554
 โรงเรียนโครงการอาหารกลางวันต้นแบบ ของกรม
อาชีวศึกษา ประจําปี 2554
 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ โรงเรียนโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนดีเด่น
2555

ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประจําปี 2554
 รางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านสร้างก่อ ประจําปี
2555 รางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี2555

เกียรติภูมิแห่งความสําเร็จของการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าว

OSOI

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจําปี 2555
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ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นายบรรทม แก้วอาษา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสร้างก่อ

H 37

โครงการ SBMLD โรงเรียนทางเลือกเพื่อกาศึกษา

“โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา ตั้งอยู่เลขที่ 711 ถนน
อนรรฆนาค ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้สร้างสรรค์
นวัตกรรมการศึกษา ด้าน แหล่งเรียนรู้ โครงการ SBMLD
โรงเรียนทางเลือกเพื่อกาศึกษาตลอดชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์

รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

ตลอดชีวิต

เพื่อ
ประชาชน และนักเรียนกลุ่มที่ไม่ สามารถจบการศึกษาได้ตามเกณฑ์

2555

1. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา เยาวชน
ของโรงเรียนในระบบ สามารถจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักสูตรส่งเสริมอาชีพระยะสั้นสามารถนํามา ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา และครูของสถานศึกษา เนื้อหาสาระของโครงการ SBMLD โรงเรียนทางเลือกเพื่อ
การศึกษาตลอดชีวิต ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
ประจําปีงบประมาณ 2553 -2554 ของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา สังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลเมือง
OSOI

กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กําหนดไว้ ดังนี้

86

1.1 การจัดการศึกษาในระบบในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรม
ชุมนุม)

1.2 การจัดการศึกษานอกระบบ ใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

1.3 การ

รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

จัดการศึกษาตามอัธยาศัย การส่งเสริมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น จนประสบ

”

ความสําเร็จ

ความสําเร็จของนวัตกรรมการศึกษาโครงการ SBMLD โรงเรียนทางเลือกเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต ที่
ส่งผลต่อผู้เรียนโดยตรง อาทิ

2555

 การจัดการศึกษาในระบบในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) มีการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรเพิ่มเติมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมดนตรีพื้นเมืองโปงลาง กิจกรรมการทํา
ขนมอบ กิจกรรมการปรุงกาแฟสดและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ฯลฯ
 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย การส่งเสริมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น มีการ
ดําเนินกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น ได้แก่ หลักสูตรดนตรีพื้นเมืองโปงลาง หลักสูตรขนมอบ หลักสูตร
เสริมสวยชายหญิง หลักสูตรการทําบายศรี หลักสูตรการทําบัญชีครัวเรือน หลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษักสูตรการทําหัตถกรรมจากกระดาษอัด (เปเปอร์มาเช่) ฯลฯ
 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน

OSOI

หลักสูตรระยะสั้นตามโครงการ SBMLD โรงเรียนทางเลือกเพื่อกาศึกษาตลอดชีวิต ตามโครงการ
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เสริมสร้างศักยภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น พบว่า มีความคิดเห็นต่อการ
ดําเนินการในภาพรวมของทุกกิจกรรมของทุกหลักสูตรอยู่ในระดับมากที่สุด

เกียรติภูมิแห่งความสําเร็จของการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าว

H 56

โครงการห้องสมุด “ รักการอ่าน สานความรู้ สู่
ป่าลาน”

“โรงเรียนบ้านป่าลาน เลขที่ 180 ตําบลปัว อําเภอปัว

รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจําปี 2555

นวัตกรรมการศึกษา ด้าน แหล่งเรียนรู้ โครงการห้องสมุด “ รักการ

2555

จังหวัดน่าน สังกัด สพป.น่าน เขต 2 กาฬสินธุ์ ได้สร้างสรรค์
อ่าน สานความรู้ สู่ป่าลาน”โดยได้พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็น
แหล่งเรียนรู้สําคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตร นโยบาย และ โครงการของโรงเรียน ทั้ง
ในระดับก่อนประถมศึกษา และ ระดับประถมศึกษา ภายใต้วัตถุประสงค์ที่กําหนด อาทิ

ผู้อํานวยการสถานศึกษา
OSOI

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นายสถิตพงษ์ บงศรีดา
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1.สนับสนุน ส่งเสริม
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามหลักสูตร นโยบาย
และโครงการของโรงเรียน
2.ส่งเสริมให้นักเรียน
ศึกษาค้นคว้าเพื่อความงอกงามทาง
สติปัญญาและจิตใจ
รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

3.
ส่งเสริมและให้การแนะแนวในการ
อ่าน ให้นักเรียนเข้าใจวิธีการ สามารถหาความสุขและความรู้จากการอ่าน ตลอดจนปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีในการ
อ่านให้เพิ่มมากขึ้น

4.เปิดโอกาสให้นักเรียนได้อ่านหนังสือตามความ

สนใจ ความต้องการ และความสามารถของตนเอง

5. ฝึกฝนให้

นักเรียนมีประสบการณ์ในการใช้ห้องสมุดเพื่อแสวงหาความรู้ทั้งใน

”

ปัจจุบันและอนาคต ฯลฯ จนประสบความสําเร็จ

2555

ความสําเร็จของนวัตกรรมการศึกษา โครงการ
ห้องสมุด “ รักการอ่าน สานความรู้ สู่ป่าลาน”ซึ่งส่งผลต่อ
ผู้เรียนโดยตรง อาทิ
 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ
96.63

OSOI

มีทักษะการใช้วัสดุสารนิเทศ การใช้สื่อ ICT เป็น
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 นักเรียนสนใจศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง

เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ร้อยละ 98.45

 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานร้อยละ 100

 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการมา

ใช้บริการห้องสมุดห้องสมุดร้อยละ 100

เกียรติภูมิแห่งความสําเร็จของการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าว

2555

รางวัลเหรี ยญทองแดง 39 เรื่ อง | [Pick the date]

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจําปี 2555

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าลาน
OSOI

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นายรัตน์ จันทโคตร
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