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บะไหอินทรียข์ ยะรีไซเคิล

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนบ๎านบะไห

โรงเรียนโรงเรียนบ๎านบะไห ตาบลห๎วยยาง อาเภอ
โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานีเขต 3 ปัจจุบัน นายวิชติ สิทธิแต๎ ดารง
ตาแหนํงผู๎อานวยการโรงเรียน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต
3 สภาพปัญหาสาคัญที่ต๎องเผชิญในการจัดการเรียนรู๎ให๎แกํ
ผู๎เรียนเริ่มปรากฏเดํนชัดในปีการศึกษา 2553 ซึ่งปรากฏวํา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนต่าลงกวําในอดีต
โดยเฉพาะอยํางยิ่งคะแนนวัดผลระดับชาติ (NT) ของผู๎เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และคะแนน O-NET ของผู๎เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ต่ากวําเกณฑ์มาตรฐาน สํงผลให๎ผู๎บริหาร คณะครู ได๎รํวมกันกาหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด๎วยแนวคิดและนวัตกรรมการศึกษาใหมํในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียนให๎สูงอยํางเป็นระบบมาก
ยิ่งขึ้นจนประสบความสาเร็จ
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จากการเผชิญปัญหาสาคัญดังกลําว ผู๎บริหารและคณะครูได๎ปรับกระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียน
ใหมํโดยเน๎นการจัดการเรียนรู๎จากประสบการณ์ตรง เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดองค์ความรู๎ด๎วยตนเองอยํางแท๎จริงยั่งยืน และ
สามารถนาไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวได๎เป็นอยํางดี
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ข๎
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ในการดาเนินการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม
ศึกษาดังกลําว ผู๎บริหารและคณะครูครู นักเรียน ผู๎ปกครอง
พระสงฆ์ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นและ หนํวยงานใกล๎เคียง รํวมกันสารวจ
วางแผนดาเนินการและรํวมกันบริหารจัดการโดยเน๎นการจัด
กระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นการปฏิบัติจริง โดยอาศัยหลักการมี
สํวนรํวม การใช๎ประโยชน์จากทรัพยากร บุคลากร ที่มีอยูํ
อยํางคุ๎มคําเต็มตามศักยภาพ สนองตํอความต๎องการของ
ผู๎เรียน และชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให๎
ผู๎เรียนได๎พัฒนาตนเองอยํางยั่งยืนและนาไปสูํการพัฒนา
ความสามารถในการยกระดับคุณภาพสูํมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามเปูาหมายที่กาหนด
ในการ
ดาเนินการดังกลําวผู๎บริหารคณะครูและผู๎มีสํวนรํวมทั้งหมดได๎
ออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเพื่อให๎สามารถจัด
กระบวนการเรียนรู๎ตามแนวคิดอยํางเป็นระบบ สอดคล๎องกับ
วิถึการเรียนรู๎และวิถีการดารงชีวิตที่เกิดขึ้นจริงในสังคมของ
ชุมชน ด๎วยนวัตกรรมการศึกษาที่ได๎สร๎างสรรค์และพัฒนาในชื่อนวัตกรรมวํา “บะไหอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล” โดย
กาหนดวัตถุประสงค์สาคัญไว๎ ดังนี้
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อค๎นพบ
ต๎นแบบของแนวทางการพัฒนา

1.เพื่อจัดการองค์ความรู๎ให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาตนเองตามศักยภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยําง
ยั่งยืน
2.เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีทักษะการทางาน และการเรียนรู๎ด๎วยการปฏิบัติจริง ได๎ด๎วยตนเอง
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3.เพื่อสร๎างความตระหนักให๎นักเรียน ครู ชุมชน รํวมกันพัฒนา รํวมกันเรียนรู๎ เกิดองค์ความรู๎ อยํางคงทน
และยั่งยืน
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ภู

มิปญ
ั ญาสร๎างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
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ภูมิปัญญาสร๎างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม “บะไหอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล” นั้น ในสํวนของกระบวนการ
ดาเนินการได๎นากระบวนการ P D C A เข๎ามากากับกระบวนการบริหารจัดการให๎มีคุณภาพอยําง
สมบูรณ์ ดังนี้

Plan

2556

Do
Check
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Action
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• ขั้นวางแผนรํวมคิดรํวมสร๎างรํวมพัฒนา P (Plan)
ระดมความคิดจากผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง ครู นักเรียน ผู๎ปกครอง กรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและ
หนํวยงานใกล๎เคียง

• ขั้นดาเนินการพัฒนา D (Do) แนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

• ขั้นประเมินผล C (Check) ได๎แกํ
1. นิเทศ กากับติดตามทั้งภายนอกและภายใน
2. ประเมินผลโดย ครู นักเรียน ผู๎ปกครอง ชุมชน พระสงฆ์ องค์กร
ท๎องถิ่นและทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง
• ขั้นปรับปรุง A (Action)
1. พัฒนาปรับปรุง กระบวนการจัดการเรียนรู๎ เพื่อให๎เกิดผลตํอผู๎เรียนที่ยงั่ ยืน
2.พัฒนาเทคนิคการผลิตตามปัญหาที่พบของแตํละกิจกรรม
3. สร๎างเครือขํายกับโรงเรียนอื่นและขยายผลสูํชุมชน

บ

บทสรุป
ของความสาเร็จ
ความสาเร็จในการดาเนินการดังกลําว ประสบความสาเร็จในหลากหลายมิติ อาทิ

ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎อยํางสนุก มีความสุขกับการ
เรียนรู๎ เรียนรู๎เชิงบูรณาการทั้ง 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎
และ 1 กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน เรียนรู๎จากการปฏิบัติ
จริง มีทักษะการทางาน ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน มี
การ ฝึกอาชีพพื้นฐานที่จะนาไปใช๎ในการดารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผํานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก จาก สมศ. รอบ 3
ได๎ระดับ ดีมาก ทุกตัวบํงชี้ ระดับปฐมวัย ดีมาก ทัง้
12 ตัวบํงชี้ คะแนนร๎อยละ 99.50 ระดับการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน ดีมาก ทัง้ 12 ตัวบํงชี้ คะแนนร๎อยละ
97.71
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การพัฒนาคุณภาพผูเ๎ รียน
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1.ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎อยํางมีความสุข เกิดองค์ความรู๎ ได๎พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ ผํานการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม จาก สมศ.ได๎ระดับ “ดีมาก” ทุกตัวบํงชี้ (ระดับปฐมวัย ดีมาก ทัง้ 12 ตัวบํงชี้
คะแนนร๎อยละ 99.50 ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ดี
มาก ทัง้ 12 ตัวบํงชี้ คะแนนร๎อยละ 97.71)
2.ผู๎เรียนอํานออก เขียนได๎ และใฝุรู๎ใฝุเรียน รัก
การเรียนรู๎
3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
4.ผู๎เรียนร๎อยละ 100มีสุขภาพดี แข็งแรงสมบูรณ์
ปลอดภัยตํอสารพิษ
5.ผู๎เรียน ครู คนในชุมชนมีความสุขจากการเรียนรู๎
รํวมกัน
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ผลงานทีเ่ กิดขึน้ จากการดาเนินงาน
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สรุปผลที่เกิดกับนักเรียน
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ ในระดับ “ดี”
ขึ้นไปเกินร๎อยละ 80ทุกชั้น ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
2) นักเรียนมีนิสัยรักการอําน การเขียน ใฝุรู๎ใฝุเรียน สุขภาพดีถ๎วนหน๎า
3) นักเรียนสนุกสนาน มีความสุขกับการเรียนรู๎ด๎วยการปฏิบัติจริง
4) นักเรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเอง รู๎จักศึกษาค๎นคว๎า ทางานรํวมกันได๎เป็นอยํางดี เป็นผู๎นาผู๎ตามที่ดี
5) นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด มีความคิดที่สร๎างสรรค์
6) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7) นักเรียน ผู๎ปกครอง ชุมชน มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
8) นักเรียนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม

สํงเสริมการเรียนรูร๎ วํ มกัน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ บะไหอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ได๎รับความรํวมมือจาก ครู นักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู๎นาชุมชน ผู๎ปกครองนักเรียน พระสงฆ์ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น อุทยานแหํงชาติผาแต๎ม
หนํวยควบคุมไฟปุาและเจ๎าหน๎าที่จากสถานีวนวัฒนวิจัยโขงเจียม เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขในพื้นที่ รํวมกันประชุม
วางแผน สารวจทรัพยากร และความต๎องการ รํวมกันสร๎าง รํวมกันพัฒนาและยังรํวมกันเรียนรู๎ ตลอดจนการ
เผยแพรํกระบวนการจัดการเรียนรู๎ แกํโรงเรียนที่มาศึกษาดูงาน ทุกสํวนมีความภาคภูมิใจในผลงานและความเป็น
เจ๎าของรํวมกัน

สรุปสิ่งทีเ่ รียนรูแ๎ ละการปรับปรุงให๎ดขี นึ้
ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ อยํางหลากหลายรูปแบบ เรียนรู๎จากการปฏิบัติจริง ทํามกลางบรรยากาศที่
เป็นธรรมชาติ มีความสุข สนุกกับการเรียนรู๎ ผู๎เรียนได๎พฒ
ั นาตนเองเต็มตามศักยภาพ สามารถนาความรู๎และทักษะ
ที่ได๎รับไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวันได๎ ชุมชนเกิดความรักและหวงแหน และเกิดองค์ความรู๎ที่ยั่งยืน
การปรับปรุงได๎ดาเนินการในลักษณะการเรียนรู๎เชิงอนุรักษ์ และการให๎ทุกคนมีสํวนรํวมในการบริหารการจัด
กระบวนการเรียนรู๎
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การขยายผล และเผยแพรํผลการพัฒนา
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การเผยแพรํ
1.จัดนิทรรศการแสดงผลงานระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ

ผลงานและการยอมรับ
เหรียญเงิน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เหรียญทอง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เหรียญทอง

สพท.อบ.3

เหรียญทอง ระดับ ภาคอีสาน
เหรียญเงิน ระดับ ภาคอีสาน
ชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับ สพป.อบ.3
เหรียญทอง รองชนะเลิศ 1 ระดับ สพป.อบ.3
เหรียญทอง รองชนะเลิศ 1 ระดับ สพป.อบ.3
เหรียญทอง รองชนะเลิศ 1 ระดับ สพป.อบ.3
OSOI

ผลงานนักเรียน 2553
การประกวดวาดภาพระบายสี ชั้น ป.4-6
ด.ช.สุภชัย สมุทรทองแดง
การประกวดกิจกรรม รวมศิลป์สร๎างสรรค์ ชั้น ป.1 - 3 ทีม 3 คน ด.ญ.
จริยา ด.ช.อดุลย์ ด.ช.เสกสรรค์
การประกวดกิจกรรม ปะติมากรรมลอยตัว ชั้น ป.4- 6 ทีม 3 คน
ด.ญ.รัชนี ด.ญ.สุธิดา ด.ญ.ยุวดี
ผลงานนักเรียน 2554
ด.ญ.ทิพาภรณ์ เหลาทอง
เรียงความและคัดลายมือ
ด.ญ.รียา บุตรศรี
ความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ
ด.ช.ชาย บุตรศรี
คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ด.ญ.จริยา ผาดี
วาดภาพระบายศรี
ด.ช.อดุลย์ เต็มดี
วาดภาพระบายศรี
ด.ญ.ยุวดี วงษ์ด๎วง
ปะติมากรรมลอยตัว
ด.ญ.สุธิดา นาจาน
ด.ญ.วาสนา โพนยาง
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2.นาเสนอผลงาน เป็น วีดีทัศน์ พิมพ์เอกสาร แบบรายงาน แผํนพับเผยแพรํ
3.เผยแพรํโรงเรียนในกลุํมเครือขํายสถานศึกษา และโรงเรียนทั่วไปที่มาศึกษาดูงาน 30 คณะ
4.เผยแพรํทาง Facebook : Bahai kongjaim
การขยายผลและตํอยอด
1. สร๎างเครือขํายโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ งานอาหารปลอดภัย งานสุขาภิบาลในโรงเรียน
2. จัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน กิจกรรมการเรียนเป็นฐานอํานเป็นทีม การเข๎าคํายวิชาการ รํวมกับ
โรงเรียนในกลุํมเครือขําย
3. ฟื้นฟูและรักษาโดยการเรียนรู๎เชิงอนุรักษ์เพื่อใช๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ที่ยั่งยืน
4. จัดให๎เรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ในชุมชน เชํน สถานีวนวัฒนวิจัยโขงเจียม(สวนสน) น้าตกถ้าพวง อุทยาน
แหํงชาติผาแต๎ม หนํวยควบคุมไฟปุา อบ.1 ผาแต๎ม
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ผลงานนักเรียน 2555

7

ด.ช.เสกสรรค์ พันธ์เสาร์
ด.ช.พรสวรรค์ พันธรังสี
ด.ช.อภินันท์ เพ็งพุฒ

ศิลป์สร๎างสรรค์ ป.4-6

เหรียญทอง รองชนะเลิศ 1 ระดับ สพป.อบ.3

ด.ญ.ทิพภาภรณ์ เหลาทอง
ด.ญ.สุมิตร ต๎นคา

คำคม ป.1 - 6

เหรียญทอง รองชนะเลิศ 1 ระดับ สพป.อบ.3

A 22
ข๎าวกลางกรุง ท๎องทุงํ แหํงการเรียนรู๎

โรงเรียน วัดสุทัศน์ เลขที่ 18/1 ถนนอุณากรรม แขวงวัดราชบพิธ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร
สังกัด สานักงานเขตพระนคร สานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร นายกมล อุปผล
ดารงตาแหนํงผูอ๎ านวยการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดสุทัศน์ ในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาหนึ่งของสังคมไทย ได๎ตระหนักในสภาพปัญหาการ
จัดการศึกษาของสังคมเมืองอยํางกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะการจัดกระบวนการเรียนรู๎เชิงเกษตร การ
พัฒนาทักษะชีวิต การปลูกจิตสานึกในการหวงแหนวัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งการสืบทอดภูมิปัญญาใน
วิถีชีวิตแบบไทยให๎สัมฤทธิ์ผลสมบูรณ์สูงสุดนั้นนับวําเป็นปัญหาใหญํปัญหาหนึ่งที่มีความสลับซับซ๎อนเหมือน
นครหรือมหานครใหญํโดยทั่วไป
แตํด๎วยความตระหนักในความสาคัญดังกลําว ผู๎บริหาร คณะครูโรงเรียนวัดสุทัศน์จึงรวมพลังปัญญา
รํวมกันกาหนดแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม “ข๎าวกลางกรุง ท๎องทุงํ แหํงการเรียนรู๎”ขึ้นโดยอาศัย
หลักการมีสํวนรํวมของทุกฝุายทั้งผู๎บริหาร ครู นักเรียน ผู๎ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการเครือขํายผู๎ปกครอง ตัวแทนพระภิกษุและตัวแทนชุมชนรํวมกันจัดทานวัตกรรม โดยการ
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โรงเรียน วัดสุทัศน์ เลขที่ 18/1 ถนน อุณากรรม
แขวง วัดราชบพิธ
เขต พระนคร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ปัจจุบัน นายกมล

OSOI

ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนวัดสุทัศน์
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สารวจปัญหา ความต๎องการของโรงเรียน
และของ ชุมชนนามาจัดลาดับความสาคัญ
เพื่อกาหนดเป็นแนวทางการดาเนินการให๎
บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการ
ดาเนินการตามความมุํงหวัง
“ข๎าวกลางกรุง ท๎องทุงํ แหํงการ
เรียนรู”
๎ ในมิติของการเป็นนวัตกรรมด๎าน
การจัดกระบวนการเรียนรู๎ มี
วัตถุประสงค์สาคัญในการพัฒนา 7
ประการ ประกอบด๎วย
1. เพื่อให๎ผู๎เรียนตระหนักเห็น
คุณคําของข๎าวหวงแหนในวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาไทย
2. เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎สามารถ
สร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง เกิดทักษะ
ชีวิต มีความคิดสร๎างสรรค์
3. เพือ่ สํงเสริมทักษะกระบวนการเรียนรูข๎ องผูเ๎ รียนทัง้ 8 กลุมํ สาระการเรียนรู๎
4. เพื่อพัฒนาผู๎เรียนนาองค์ความรู๎ประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู๎การปลูกข๎าว การดูแลรักษาและ
การผสมพันธุ์ข๎าวสายพันธุ์ใหมํไปประยุกต์ใช๎ในด๎านการเรียนและชีวิตประจาวันได๎ตลอดไป
5. เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู๎ของชุมชน เป็นแหลํงทํองเที่ยวของทั้งชาวไทย ชาวตํางชาติ ขยาย
ผลความรู๎แกํผู๎ที่สนใจ เป็นที่ยอมรับของสังคม
6. เพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎นอกห๎องเรียน สํงเสริมให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎ใฝุรู๎และเรียนรู๎ด๎วยตัวเองอยําง
ตํอเนื่อง
7. เพื่อเป็นการเสริมสร๎างความสัมพันธ์ที่ดี ระหวําง บ๎าน วัด โรงเรียน ชุมชนและองค์กรอื่นๆ ใน
การจัดการศึกษารํวมกัน

ข๎

อค๎นพบ
ต๎นแบบของแนวทางการพัฒนา
แม๎พื้นที่ของโรงเรียนวัดสุทัศน์จะมีข๎อจากัดสาหรับการพัฒนา ข๎าวกลางกรุง ท๎องทุงํ แหํงการเรียนรู๎
ก็ตามที แตํผู๎บริหาร คณะครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู๎ปกครองและผู๎ที่มี
ยาวนานก็ให๎การสํงเสริมสนับสนุนในเรื่อง
ดังกลําวเป็นอยํางดี ทั้งนี้เพราะนับแตํโบราณ
กาลประเทศไทยดารง
ความเป็นชาติอยูํได๎ก็
ด๎วยวิถีชีวิตและความ
ผูกพันกับท๎องทุํงอัน
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ความรักความผูกพันกับสถานศึกษามาอยําง

กว๎างใหญํไพศาลในการ
ดารงชีวิตและการ

2556

ปลูกข๎าวไว๎เพื่อการ
สํงออกเป็นสินค๎าชั้นดีจนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศทั้งหลายนับแตํกาลอดีตมาจนถึง
ปัจจุบัน
แม๎จากการประเมินสถานภาพกํอนการดาเนินการด๎วยกระบวนการ (SWOT Analysis) ในการ
สารวจจุดแข็ง จุดอํอน โอกาสและอุปสรรค ซึ่งพบข๎อเท็จจริงวําถึงแม๎โรงเรียนจะมีข๎อจากัดด๎านสถานที่ใน
การทาการเกษตร งบประมาณและสิ่งอานวยความสะดวกตําง ๆ แตํได๎รับความรํวมมือสนับสนุนกิจกรรม
OSOI

จากทุกภาคสํวน ไมํวําจะเป็น วัด ชุมชน ผู๎ปกครอง หนํวยงานราชการที่พร๎อมให๎ความรํวมมือ ชํวยเหลือ

10

ทุกรูปแบบสํงผลให๎การดาเนินงานประสบผลสาเร็จอยํางสูงยิ่ง ซึ่งขั้นตอนของการพัฒนานวัตกรรมนั้นใช๎
กระบวนการ PDCA ประกอบด๎วย
PLAN (P) การวางแผนงานจากวัตถุประสงค์และเปูาหมายซึ่งกาหนดไว๎ 7 ประการ
DO ( D ) มีการปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได๎เขียนไว๎อยํางเป็นระบบและมีความตํอเนื่อง โดย
คณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด๎วยคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู๎ปกครอง
พระสงฆ์ ฯลฯ
CHECK ( C )ทาการตรวจสอบผลการดาเนินงานในแตํละขั้นตอน โดยแบบประเมิน และมี
รางวัลเหรี ยญทอง 16 เรื่ อง | [Pick the date]

คณะกรรมการตรวจสอบทุกระยะ
ACTION ( A ) ดาเนินการปรับปรุงในสํวนที่เป็นปัญหาจากผลการประเมิน เพื่อนาไปใช๎ในการ
ดาเนินนวัตกรรมตํอไป

ภู

มิปญ
ั ญาสร๎างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

2556

ภูมิปัญญาสร๎างสรรค์ที่
สาคัญยิ่งประการหนึ่งของ
ความสาเร็จในการพัฒนานวัตกรรม
“ข๎าวกลางกรุง ท๎องทุงํ แหํงการ
เรียนรู”
๎ นั้นได๎แกํการน๎อม
นากระแสพระราชดารัสเรือ่ ง “ข๎าว
” ในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูหํ วั ทีพ่ ระราชทานให๎กบั พสกนิกรชาวไทยเมือ่ ปี พุทธศักราช 2536
OSOI

และตัวอยํางโครงการสํวนพระองค์สวนจิตรลดา มาเป็นกาลังใจและแนวทางในการพัฒนา จนชนะอุปสรรค
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พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
วันที่ 28 กันยายน 2536 ระหวํางเสด็จพระราชดาเนิน
ทอดพระเนตรโครงการโคกกูแว จังหวัดนราธิวาส
ความสาคัญที่เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรความวํา...
“....เราถึงพยายามศึกษาข๎าว…ให๎ปลูกให๎ได๎…
อืน่ ๆชําง ข๎าวต๎องปลูก…เพราะอีก 20ปี ประชากรอาจจะ 80ล๎านคน ข๎าวจะไมํพอ...ถ๎าลดการปลูกข๎าวไป

ข๎าว แม๎จะข๎าวปลูกในเมืองไทย...สูป๎ ลูกในตํางประเทศไมํได๎ เราก็ตอ๎ งปลูก ฯลฯ”
ด๎วยพลังแหํงศรัทธา ผู๎บริหาร คณะครู นักเรียน ผู๎ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการเครือขํายผู๎ปกครอง ตัวแทนพระภิกษุและตัวแทนชุมชน ได๎ดาเนินการตามรอยเบื้องพระยุคล
บาทด๎วยการดาเนินการพัฒนานวัตกรรมด๎านกระบวนการเรียนรู๎ “ข๎าวกลางกรุง ท๎องทุงํ แหํงการเรียนรู๎”
จนประสบความสาเร็จมาจนถึงปัจจุบัน
พลังแหํงศรัทธาดังกลําวคือพลานุภาพแหํงความรักความรํวมมือในการมุํงมั่นพัฒนานวัตกรรม “ข๎าว
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เรือ่ ยๆข๎าวจะไมํพอ...เราจะต๎องซือ้ ข๎าวจากตํางประเทศ...เรือ่ งอะไรประชาชนคนไทยไมํยอม...คนไทยนีต้ อ๎ งมี

กลางกรุง ท๎องทุงํ แหํงการเรียนรู๎” ให๎เกิดขึ้นได๎ในใจกลางกรุงเทพมหานคร จนสามารถจัดการเรียนการ
และพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช

2556

สอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สมดังเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550
2551
ผลของการดาเนินนวัตกรรมโดยใช๎หลักการมีสํวนรํวม มีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
อยํางตํอเนื่อง มีสํวนอยํางสาคัญที่สํงผลให๎นวัตกรรมของโรงเรียนวัดสุทัศน์ ในด๎านการจัดกระบวนการ
เรียนรู๎ที่ มารถพัฒนาผู๎เรียนได๎อยํางสมบูรณ์ ได๎แกํ สร๎างคุณสมบัติผู๎เรียนให๎ตระหนักและเห็นคุณคําของ
ข๎าว รวมทั้งหวงแหนประเพณี และวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณคํา, สร๎างองค์ความรู๎ เสริมทักษะชีวิต บูรณา

OSOI

การองค์ความรู๎ 8 กลุํมสาระ, อนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ข๎าว มีทักษะในการผสมพันธุ์ข๎าวสายพันธุ์ใหมํ, เกิด

12

2556
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ศูนย์การเรียนรู๎นอกห๎องเรียน, พัฒนาภูมิทัศน์ให๎เป็นแหลํง

OSOI

ทํองเที่ยวแหํงใหมํ อีกทั้ง สร๎างความ สมดุลในวิถีชีวิตให๎สัมพันธ์กับสังคมเมืองอยํางกรุงเทพมหานคร

13

โรงเรียนวัดสุทัศน์ได๎เผยแพรํองค์ความรู๎ในการจัดทานวัตกรรม โดยการประชาสัมพันธ์ขยายผลไปสูํ
โรงเรียนตํางๆ ในชุมชนและหนํวยงานอืน่ ๆ รวมทั้งได๎รับความสนใจจากสื่อมวลชนตํางๆ โดยได๎ดาเนินการ
ถํายทารายการโทรทัศน์ นวัตกรรม “ข๎าวกลางกรุง ท๎องทุงํ แหํงการเรียนรู”
๎ เผยแพรํตํอสาธารณชนเพื่อ
ของคณะกรรมการดาเนินงาน บุคลากร, วัด, ชุมชน, และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องที่ให๎ความรํวมมือสนับสนุนในการ

บ

จัดทานวัตกรรมในครั้งนี้จนประสบผลสาเร็จ

บทสรุป
ของความสาเร็จ

รางวัลเหรี ยญทอง 16 เรื่ อง | [Pick the date]

รํวมเรียนรู๎และรํวมภาคภูมิใจในวิถีไทยที่สืบสานมาแตํโบราณกาล จึงถือเป็นความภาคภูมิใจอยํางสูงสุด

จากพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว จะเห็นได๎วําพระองค์ทรงเห็น

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช๎ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและ

2556

ความสาคัญของการปลูกข๎าวเป็นอยํางมาก ซึ่งโรงเรียนวัดสุทัศน์ได๎น๎อมนาพระราชดารัสข๎างต๎น รวมถึง
ได๎รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให๎เป็นสถานศึกษาแบบอยํางการจัดการกระบวนการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได๎กาหนดยุทธศาสตร์แหํงความสาเร็จไว๎ 6

OSOI

ยุทธศาสตร์ อาทิ

14

ยุทธศาสตร์ที่ 1
• สร๎างความสัมพันธ์ความรํวมมือระหวํางบ๎าน วัด โรงเรียน ในการจัด
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2

รางวัลเหรี ยญทอง 16 เรื่ อง | [Pick the date]

• สร้ างองค์ความรู้จากประสบการณ์ตรง ลงมือปฏิบัติจริง

ยุทธศาสตร์ที่ 3
• ปลูกจิตสานึก รู้คุณค่าและหวงแหนในขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมเกี่ยวกับข้ าวไทย

2556

ยุทธศาสตร์ที่ 4

บูรณาการทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 5
เกิดทักษะชีวิต มีความคิดเชิงสร้ างสรรค์ และคิดนอกกรอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 6
OSOI

เกิดศูนย์กลางการเรียนรูข๎ องชุมชน แหลํงทํองเทีย่ วที่เป็นท๎องทุงํ นากลางกรุง

15

A 82

ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง เลขที่
135 หมูํที่ 6 ตาบลนาปรัง อาเภอปง จังหวัดพะเยา

ปัจจุบัน นายธนวัฒน์ กณะบุตร ดารงตาแหนํง ผู๎อานวยการ
วิทยาลัยสังกัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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“รูปแบบการจัดการเรียนรูด๎ ว๎ ยกระบวนการมีสวํ นรํวม
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ อนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล๎อม”

กระทรวงศึกษาธิการ

นวัตกรรมการศึกษา “รูปแบบการจัดการเรียนรูด๎ ว๎ ยกระบวนการมี

2556

ปฐมบทสาคัญของแนวความคิดสร๎างสรรค์และพัฒนา
สํวนรํวมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ อนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล๎อม”เป็นผลสืบเนื่องมาจาก
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน มีสภาพ
ปัญหาในหลากหลายมิติ อาทิการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ไมํเอื้อตํอ

OSOI

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให๎มีลักษณะ “มองกว๎าง คิดไกล ใฝุรู๎”ด๎วยเหตุผลสาคัญอาทิ

16

1. การศึกษา
ในชั้นเรียน ได๎ล๎อม
กรอบตัวเองออกจาก
ชุมชนและสังคม
ลักษณะของการ
จัดการเรียนรู๎ในชั้นเรียนมุํงเน๎นการถํายทอดเนื้อหาวิชามากกวําการเรียนรู๎จากสภาพที่เป็นจริง
2. ไมํเป็นกระบวนการที่มงุํ ให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาด๎านการคิดวิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็นและการ
รางวัลเหรี ยญทอง 16 เรื่ อง | [Pick the date]

แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง
3. ขาดการเชื่อมโยงภูมิปัญญาท๎องถิ่นกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยตํางๆ เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถปรับตัว
และแก๎ปัญหาในการดาเนินชีวิตที่เหมาะสมกับบริบททางสังคมและสภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลงไปอยูํ
ตลอดเวลา
เพื่อให๎การจัดการศึกษาบรรลุเปูาหมายตามที่กระทรวงศึกษาธิการได๎มอบนโยบายให๎ 5 องค์กรหลัก
ของกระทรวงศึกษาธิการเรํงรัดดาเนินการให๎น๎อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการจัดการเรียนการ
สอนและบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง“สถานศึกษาพอเพียง”โดยนา
หลักคิด หลักปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการบริหารจัดการเรียนการสอน
2556

ตลอดจนการประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวัน เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดความตระหนัก และเกิดจิตสานึก ฝังลึกภายใน
ตนเองและผู๎อื่น ผู๎บริหาร คณาจารย์ และชุมชน
เพื่อให๎เกิดการขับเคลื่อนในการน๎อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูํการปฏิบัติอยํางเป็น
รูปธรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปงได๎พัฒนานวัตกรรมการศึกษา รูปแบบการจัดการเรียนรูด๎ ว๎ ย
กระบวนการมีสวํ นรํวมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

OSOI

สิง่ แวดล๎อม ขึ้น

17

ข๎

2556

การพัฒนาและสร๎างสรรค์นวัตกรรม “รูป แบบ
การจัดการเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการมีสํวนรํวม
ตามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพื่ อ อนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อ ม”ซึ่งเป็นปฐมบท
สาคัญนั้นสํวนหนึ่งเป็นผลมาจากข๎อค๎นพบความจริงของ
การจั ด การศึ ก ษาที่ ผํ า นมาซึ่ ง พบวํ า ผลการประเมิ น
คุ ณ ภาพภายนอก เพื่ อ การพั ฒ นาการศึ ก ษา ด๎ า นการ
อาชี ว ศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละการจั ด การปง
โดยส านั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษา 1 องค์การมหาชน ครั้งที่ ) ในปี พ255 .ศ .3 (
พบสาระสาคัญที่ต๎องเรํงแก๎ไขและพัฒนาอาทิ
 มาตรฐานที่ 1 การประกันคุณภาพภายใน
ผลการประเมินอยูํในระดับ ควรปรับปรุง
 มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอน
ด๎านอาชีวศึกษา ผลการประเมินอยูํในระดับ พอใช๎
มาตรฐานที่ 4 นวัตกรรมและการสร๎างองค์
ความรู๎ ของอาจารย์และนักศึกษา ผลการประเมินอยูํในระดับ ควรปรับปรุง
 มาตรฐานที่ 6 การบริการและการจัดการ ผลการประเมินอยูํในระดับ ควรปรับปรุง
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อค๎นพบ
ต๎นแบบของแนวทางการพัฒนา

OSOI

นอกจากนี้ ส านั ก งานรั บ รองมาตรฐาน และประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ยั ง ได๎ ใ ห๎ (องค์ ก รมหาชน )
ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในอนาคต อาทิ สมควรสนับสนุน สํงเสริมให๎อาจารย์และ
นักศึกษาได๎สร๎างงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ด๎านวิชาชีพ อยํางตํอเนื่อง สม่าเสมอ เพื่อสร๎างองค์ความรู๎ใหมํ
ขยายขอบเขตการเรียนรู๎ และสํงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ควรขยายการบริการทางวิชาการ ด๎านวิชาชีพตํอ
ชุมชนและสังคม โดยการทาหน๎าที่เป็นแหลํงเรียนรู๎ทางวิช าชีพ แหลํงอ๎างอิงทางวิชาการ สํงเสริมความก๎าวหน๎าทาง
วิชาชีพ เป็นต๎น

18
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ภู

มิปญ
ั ญาสร๎างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

เพื่อให๎การดาเนินการพัฒนานวัตกรรมการศึกษามีพลังในการนาไปสูํความสาเร็จอยํางมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล ผู๎บริหาร คณาจารย์ และผู๎มีสํวนรํวมได๎รํวมกันออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาเพื่อนาไปสูํความสาเร็จอยําง
เป็นระบบ ด๎วยกระบวนการและขั้นตอนตามลาดับ ดังนี้
กรอบแนวคิดในการพัฒนา

ตัวแปรต๎น

ขัน้ ตอนที่ 1
ศึกษารูปแบบการจัดการ

2556

เรียนรู๎
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการ
จัดการปงในปัจจุบัน ด๎วยวิธี
สัมภาษณ์
ศึกษาผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอก เพื่อการพัฒนาการศึกษาด๎าน
การอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยี
และการจัดการปง ด๎วยวิธีวิเคราะห์เอกสาร

1รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ด๎วย (
กระบวนการมีสํวนรํวมตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม วิทยาลัยเทคโนโลยี
และการจัดการปง ซึ่งได๎จาก
การศึกษาประกอบด๎วย
 วิเคราะห์สภาพปัญหา
ตัดสินใจแก๎ปัญหา

ศึกษาบริบทของชุมชนแวดล๎อม

OSOI

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
ในด๎าน เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล๎อม
ด๎วยวิธีจัดเวทีชาวบ๎าน )KM(
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-

กาหนดกิจกรรม

-

ดาเนินการตามแผน

-

ติดตาม

-

ตรวจสอบผล

2กระบวนการบูรณาการ (
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวแปรตาม
1 ผลสัมฤทธิ์ จากการนา (รูปแบบ
การจัดการเรียนรู๎ไปใช๎ในการพัฒนา
พฤติกรรมการเรียนรู๎ของครูและผู๎เรียน
2นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และ (
รถแก๎ไขปัญหาด๎านงานวิจัยที่สามา
อาชีพและสิ่งแวดล๎อมในชุมชน

ศึกษาองค์ความรูท๎ เี่ กีย่ วข๎อง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การบูรณาการปรัชญาของ

เครื่องมือ
การวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ด๎วย/
วิธีการฝึกอบรมให๎ความรู๎

ผู๎วิจัยสรุปนาเสนอผลการศึกษาจัดทารํางรูปแบบ การจัดการ
เรียนรู๎ด๎วยกระบวนการมีสํวนรํวมตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรม และสิง่ แวดล๎อม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
รางวัลเหรี ยญทอง 16 เรื่ อง | [Pick the date]

โครงงานโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็น/

2556

ด๎วยกระบวนการมีสํวนรํวม โดยใช๎วิชา

ขัน้ ตอนที่ 2
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เศรษฐกิจพอเพียงสูํกระบวนการเรียนรู๎

20

รูปแบบการจัดการเรียนรูด๎ ว๎ ยกระบวนการมีสวํ นรํวม
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล๎อม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู๎ของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
ในปัจจุบันและผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก จาก สมศ.

2556

รางวัลเหรี ยญทอง 16 เรื่ อง | [Pick the date]

ศึกษาบริบทของชุมชน
บ๎านห๎วยแมํแดง -

สัมภาษณ์
วิเคราะห์เอกสาร
;b
เวทีชาวบ๎าน

สภาพปัญหาของชุมชนทั้ง ชุมชน 4
ด๎านอาชีพและสิ่งแวดล๎อม

ฝึกอบรม

องค์ความรู๎
- ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูํกระบวนการเรียนรู๎โดยใช๎
วิชาโครงการโครงงานวิทยาศาสตร์/
- การวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์/

หมูบํ ๎าน 4

บ๎านหนองทําควาย บ๎านแสนสุข - บ๎านหมุ๎น
ให๎องค์ความรูใ๎ ห๎ครูผสู๎ อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูํกระบวนการเรียนรู๎โดยใช๎วิชา
โครงการ
โครงงานวิทยาศาสตร์/
สิ่งประดิษฐ์/การวิจัยนวัตกรรม -

สภาพปัญหาของการจัดการเรียนรู๎
ในปัจจุบันและสภาพปัญหาจากการ
ประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ.

สร๎างนวัตกรรมสิง่ ประดิษฐ์/
จากกระบวนการมีสํวนรํวมระหวําง
ครูและผู๎เรียน
เวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู๎ ครัง้ ที่ 1
ระหวํางครูและผู๎เรียนทุกคน

บูรณาการสูกํ ารจัดการเรียนรู๎
โดยใช๎โจทย์จากชุมชนและสถานศึกษา
ที่ค๎นพบโดยใช๎วิชาโครงการโครงงาน /
าสตร์ เป็นเครื่องมือทุกรายวิชา วิทยาศ
ด๎วยกระบวนการมีสํวนรํวม
ปรับปรุง
พัฒนา ตามข๎อเสนอแนะ

ทดลองใช๎ในศูนย์การเรียนรู๎ฯ
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ครัง้ ที่ 2
ระหวํางครู ผู๎เรียน และชุมชน หมูํบ๎าน 4

OSOI

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ครัง้ ที่ 3
เพื่อสรุปผลการดาเนินงาน

21

๑. นวั
กรรมและสิ
่งประดิ
วิจัยตนวั
ตกรรมสิง่ ประดิ
ษฐ์/ษฐ์ จานวน 34 ชิ้นงาน

ทดลองใช๎ในศูนย์การเรียนรูฯ๎

ประชาสัมพันธ์เผยแพรํ/
นาไปใช๎ประโยชน์ในชุมชน

๒. งานวิจัยนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ จานวน 34 เลํม
๓. งานวิจัยโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการมีสํวนรํวม ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
จานวน 1 เลํม

บ

2556
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ความสาเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา“รูป แบบการจัด การเรีย นรู๎ด๎ว ย
กระบวนการมีสํวนรํวมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล๎อ ม
ประสบความสาเร็จในมิติตํางๆอยํางหลากหลาย อาทิ
1. ผลที่เกิดขึ้นกับครู
1.1 ครูมีรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ฯ ที่เป็น
รูปแบบเดียวกันสามารถนาไปประยุกต์ใช๎ในการจัดกิจกรรม
เรียนรู๎ได๎ทุกรายวิชา
1.2 ครูได๎รับการพัฒนาจากกระบวนการตาม
รูปแบบที่สร๎างขึ้น ได๎แกํ องค์ความรู๎เรื่องปรัชญาชองเศรษฐกิจ
พอเพียงสูํกระบวนการเรียนรู๎โดยใช๎วิชาโครงการ/ โครงงาน
วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือ การวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งองค์ความรู๎
ตํ า งๆ เหลํ า นี้ จ ะสามารถเพิ่ ม เติ ม ให๎ กั บ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได๎
หลากหลายตามบริบทและความจาเป็นของแตํละสถานศึกษา
1.3 ครู ส ามารถจั ด กระบวนการเรี ย นรู๎ ภ ายในห๎ อ งเรี ย น
เชื่ อมโยงสูํชุ ม ชนแวดล๎อ มโดยใช๎โ จทย์ จากชุม ชนด๎ วยกระบวนการจั ดการ
ความรู๎ (KM : Knowledge Management ) รํวมกับชุมชนแวดล๎อม
1.4 ครูสามารถสร๎างนวัตกรรม/ สิ่งประดิษฐ์ จากโจทย์ที่ค๎นพบในชุมชนและโจทย์ที่ค๎นพบภายใน
สถานศึกษาและรํวมกับผู๎เรียนคิดค๎น / สร๎างนวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์ เพื่อแก๎ปัญหาในชุมชนและภายในสถานศึกษา
1.5 เป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการ/ กิจกรรมการสอนของครูที่มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากการ
ปฏิบัติจริง (Learning To Do ) โดยสามารถเชื่อมองค์ความรู๎ภายในห๎องเรียนกับภูมิปัญญาและบริบทของท๎องถิ่น
ชุมชนที่อยูํแวดล๎อมสถานศึกษา

รางวัลเหรี ยญทอง 16 เรื่ อง | [Pick the date]

ทสรุป
ของความสาเร็จ
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1.6 ครูสามารถใช๎กิจกรรมการเรียนรู๎จากโครงการ/ โครงงานวิทยาศาสตร์/ นวัตกรรม/ สิ่งประดิษฐ์
เพื่อเป็นผลงานในการทาวิจัยเพื่อเลือนวิทยฐานะได๎โดยงําย
2. ผลทีเ่ กิดกับผูเ๎ รียน
2.1 ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากการปฏิบัติจริง เป็นการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนรู๎ (Learning Activity)
จากในห๎องเรียนมาสูํภายนอกห๎องเรียนใช๎พื้นที่ภายในสถานศึกษาและภายในชุมชนเป็นแหลํงเรียนรู๎ / ห๎องเรียน
2.2 ผู๎เรียนได๎มีโอกาสได๎เรียนรู๎ การทาโครงการ/ โครงงานวิทยาศาสตร์ สามารถเขียนโครงการ/
โครงงานวิทยาศาสตร์ ตลอดจนได๎ทาวิจัยผลงานอยํางงํายได๎ โดยมีครูผู๎สอนเป็นที่ปรึกษา
2.3 สร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎ ทาให๎ผู๎เรียนสนใจที่เข๎าเรียนมากขึ้น มีโอกาสที่จะเพิ่มปริมาณผู๎เรียน
ได๎ในอนาคต
3. ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน
3.1 ชุมชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาด๎วยกระบวนการจัดการความรู๎ (KM) เพื่อ
สร๎างโจทย์ในการเรียนรู๎ให๎กับครูและผู๎เรียน
3.2 เกษตรกรมีโอกาสได๎พัฒนาอาชีพ ลดรายจําย เพิ่มรายได๎จากนวัตกรรม/ สิ่งประดิษฐ์/ งานวิจัย
ที่ครูและผู๎เรียนสร๎างขึ้น
3.3 ประชาชนสามารถพัฒนาอาชีพ ผํานการฝึกอบรมอาชีพภายในศูนย์การเรียนรู๎ของสถานศึกษา
เชํน โครงการพักชาระหนี้ เกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) (เป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎าน
อาชีพเกษตรกรรมของชุมชน)
4. ผลที่เกิดกับสถานศึกษา
4.1 มีโอกาสเพิ่มปริมาณผู๎เรียนในอนาคต เมื่อสถานศึกษามีคุณภาพ ได๎รับการยอมรับจากผู๎ปกครอง
และชุมชนมากขึ้น
4.2 สร๎างภาพลักษณ์การจัดการอาชีวศึกษายุคใหมํ
4.3 เป็นสถานศึกษาของชุมชนเพื่อชุมชนอยํางแท๎จริง
5.6 การขยายผลและเผยแพรํผลการพัฒนา
1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพใช๎เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ของ
ครูผู๎สอน ในปีการศึกษา 2556
2. ได๎นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ตอบสนองตํอความต๎องการของชุมชน
3. นาผลงานและนวัตกรรมไปเผยแพรํในเวทีระดับภาคและระดับชาติ
4. นารูปแบบการจัดการเรียนรู๎ที่สร๎างขึ้นไปทดลองใช๎ในสถานศึกษาใกล๎เคียง ที่มีการจัดการเรียน
การสอนในลักษณะเดียวกันตํอไป

A 95

ป

รัฐราษฎร์อนุสรณ์ : 10 หมูบํ า๎ นวิถพี อเพียง
รักษ์ วัฒนธรรมและสิง่ แวดล๎อม

นวัตกรรมแหํงความรัก ความผูกพัน และความรํวมมือดังกลําวเป็นปรากฏการณ์ของการหวนคืนสูํอดีตด๎วย
การทบทวนวิถีชีวิตแหํงความสุข ความรํมเย็นวําทุกคนในชุมชนดารงวิถีชีวิตเชํนไรจึงทาให๎สังคมมีแตํความรัก ความ
สมานฉันท์ การแบํงปันและความเอื้ออาทรตํอกันและกันมาอยํางยาวนาน

2556

สภาพปัญหาความแปลกแยกที่กาลังลุกลาม
กลายเป็นประเด็นความแตกแยกในสังคมไทยที่ปรากฏใน
ปัจจุบันและนับวันจะทวีความรุนแรงและขยายวงกว๎าง
สํงผลกระทบตํอเศรษฐกิจ สังคม ความสงบเรียบร๎อยของ
บ๎านเมือง และความเชื่อมั่นของตํางประเทศที่มีตํอประเทศ
ไทย ได๎กลายมาเป็นฐานคิดสาคัญให๎ผู๎บริหาร คณะครู
ผู๎ปกครอง ชุมชน และหนํวยงานในชุมชมรํวมเป็นพลัง
สาคัญในการสร๎างสรรค์และรํวมพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
รัฐราษฎร์อนุสรณ์ : 10 หมูํบา๎ นวิถพี อเพียง รักษ์
วัฒนธรรมและสิง่ แวดล๎อม เพื่อปลูกจิตสานึกรักบ๎านเกิด
บนพื้นฐานของความรัก ความเอื้ออาทร วิถีการดารงชีวิต
และการอยูํรํวมในศิลปวัฒนธรรมเดียวกันมาแตํเบื้องบรรพ
กาลขึ้น

OSOI

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ เลขที่ 213 หมูํ 2 ตาบล บึงปลาทู อาเภอ บรรพตพิสัย จังหวัด
นครสวรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จังหวัดนครสวรรค์-อุทัยธานี ปัจจุบัน
นายไพฑูรย์ กรไกร ดารงตาแหนํง ผู๎อานวยการ
โรงเรียน
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ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
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ปฐมบทของความคิดดังกลําวได๎กลายมาเป็นนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ตาบล บึง
ปลาทู อาเภอ บรรพตพิสัย จังหวัด นครสวรรค์ จนประสบความสาเร็จด๎วยการปลูกจิตสานึกรักบ๎านเกิดให๎แกํ
เยาวชน ชุมชนจนนาไปสูํการเสริมสร๎างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ยอมรับความคิด วัฒนธรรมของกันและกัน ทั้ง
ด๎านวัฒนธรรม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของท๎องถิ่นผํานฐานการเรียนรู๎หมูํบ๎านทั้ง 10หมูํบ๎าน โดย
ดาเนินการในสํวนวัฒนธรรมด๎านภาษาได๎แกํเพลงพื้นบ๎าน สานวนภาษิต นิทานพื้นบ๎านและชื่อบ๎านนามเมือง
วัฒนธรรมตามวิถีไทยและวัฒนธรรมด๎านการกินอยูํ-อาชีพ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งด๎านงานฝีมือ อาหาร
คาว หวานซึ่งเป็น เอกลักษณ์ของชาวอาเภอบรรพตพิสัย เป็นต๎น
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ข๎

อค๎นพบ
ต๎นแบบของแนวทางการพัฒนา

จากข๎อค๎นพบดังกลําวได๎นาไปสูํการพัฒนา
ต๎นแบบนวัตกรรมการศึกษา รัฐราษฎร์อนุสรณ์ : 10
หมูบํ า๎ นวิถพี อเพียงรักษ์ วัฒนธรรมและสิง่ แวดล๎อม ขึ้น
ผํานกิจกรรม สานึกรักบ๎านเกิด เสริมสร๎างสังคมสันติ
สุขและสมานฉันท์ ด๎านวัฒนธรรม มุํงเน๎นสํงเสริมและ
อนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมผํานฐานการเรียนรู๎หมูํบ๎าน
ทั้ง 10หมูํบ๎านโดยใน ด๎านสิ่งแวดล๎อม มุํงเน๎นการเรียนรู๎
ผํานฐานการเรียนรู๎ทั้ง 10 ฐานหมูํบ๎าน โดยยึดแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูํการปฏิบัติเป็นวิถี
พอเพียงประสานกับภูมิปัญญาท๎องถิ่น มีองค์ความรู๎ที่
รักษ์ธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม โดยมีสานึก
รักบ๎านเกิด รักแผํนดินเป็นหลัก สํงเสริม วิถีชีวิตในการ
ทางานรํวมกันอยํางมีความสุข มีน้าใจแบํงปันสิ่งตํางๆ
ให๎กับหมูํบ๎านที่ยังขาดแคลน
กิจกรรมที่
โดดเดํนประการหนึ่งได๎แกํการสํงเสริมประชาธิปไตยในการเลือกผู๎นาหมูํบ๎านในหมูํบ๎านในสถานการณ์
จาลอง ทั้งนี้เพื่อชํวยในการพัฒนาหมูํบ๎านและชุมชนของตนเอง โดยหมูํบ๎าน
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สถานการณ์จาลองประกอบด๎วยนายก อบต.
สมาชิก อบต. ของแตํละหมูํบ๎าน กานัน
ผู๎ใหญํบ๎าน ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎านซึ่งนักเรียนเป็นผู๎
เลือกตั้ง โดยกลุํมเยาวชนเยาวชนบึงปลาทู
สานึกรักบ๎านเกิด เสริมสร๎างสังคมสันติสุขและ
สมานฉันท์ จะคอยชํวยเหลืองานฉุกเฉินทุกอยําง
ในหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียง 10 ฐานหมูํบ๎าน
และชํวยในเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท๎องถิ่น โดยประสานงานกับชุมชน เพื่อให๎ชุมชนเป็นผู๎ให๎ความรู๎และปลูกฝังวัฒนธรรมตํางๆให๎กับ
นักเรียนซึ่งได๎จัดตามหมูํบ๎าน ที่นักเรียนได๎ดารงชีวิตอยูํจริง
กิจกรรมดังกลําวในเวลาตํอมาได๎พัฒนาไปสูํแนวความคิดในการให๎ความเคารพความแตกตํางทาง
ความคิด ความแตกตํางทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา โดยแปรเปลี่ยนความเห็นตํางให๎กลายเป็นพลัง
ความรํวมมือรํวมใจในการฟื้นฟูกระบวนการหลํอหลอมคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละเพื่อสํวนรวมและ
จิตสานึกสาธารณะ เมื่อเยาวชนถึกปลูกฝังสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ตังแตํยังเป็นเยาวชนจะทาให๎
สังคมนั้นในอนาคตข๎างหน๎ายํอมอยูํอยํางปลอดภัยและมีความสุขจนประสบความสาเร็จ
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ภู

27

มิปญ
ั ญาสร๎างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ภูมิปัญญาสร๎างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําวมีจุดเดํนที่นําสนใจในหลากหลาย
มิติอาทิการกาหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนานวัตกรรมเพื่อนาไปสูํการปฏิบัติไว๎อยํางชัดเจน อาทิ
1. เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎การ
สํงเสริมประชาธิปไตยในหมูํบ๎านใน
สถานการณ์จาลองโดยใช๎ฐานการเรียนรู๎ 10
ฐานหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อให๎นักเรียนเข๎าใจวัฒนธรรม
ท๎องถิ่น และรํวมใจกันรักษาสิ่งแวดล๎อม โดย
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อให๎เยาวชนในตาบลบึงปลาทู
ใกล๎ชิดกับชุมชนและเข๎าใจวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของชุมชนมากขึ้นโดยให๎ชุมชนเข๎า
มามีบทบาทในการจัดทาโครงการในครั้งนี้
เพื่อการเสริมสร๎างสังคมสันติสุขและ
สมานฉันท์รัฐราษฎร์อนุสรณ์ : 10 หมูํบ๎าน
วิถีพอเพียง รักษ์ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อม
โครงการนี้เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมควบคูํ
กับสิ่งแวดล๎อมด๎วย 10 หมูํบ๎าน
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีจุดเดํนคือ
จัดแบํงนักเรียนเป็นหมูํบ๎าน จาลอง การใช๎
ชีวิตในชุมชน มาไว๎ที่โรงเรียน ใช๎แนวทาง
ปกครองสํวนท๎องถิ่นและวิถีประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเป็น

2556

ใจจัดทา ซึ่งมีรายละเอียดในการอนุรักษ์ที่แฝงอยูํใน
กิจกรรม รัฐราษฎร์อนุสรณ์ : 10 หมูํบ๎านวิถีพอเพียง
รักษ์ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อม นักเรียนได๎รํวมกัน
จัดทาเครื่องซีดีตากแห๎งโดยใช๎พลังงานแสงอาทิตย์
และหลักการสะท๎อนของแสง โดยใช๎แผํนซีดีที่ใช๎แล๎ว
หรือเรียกวําเป็นขยะอิเล็คโทรนิค ซึ่งถ๎าทาลายโดยการ
เผาจะทาให๎เกิดสารพิษและเกิดก๏าซคาร์บอนไดออก
ไซค์ จึงได๎จัดทาถังขยะไร๎หมดที่ทาจากกระดาษที่ใช๎
แล๎วมาผสมกับสมุนไพร ( มะกรูด ) ชํวยลดการใช๎สารเคมี สารซีเอฟซี และลดการเผาขยะโดยนาขยะ
มาใช๎ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด จัดทากระดาษฟางข๎าว นาฟางข๎าวมาใช๎ประโยชน์มากกวําที่จะเผาทิ้ง

OSOI

การจาลองหมูํบ๎านเศรษฐกิจ
พอเพียง 10 หมูํบ๎านขึ้นก็เพื่อฝึกให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎บทบาทในชุมชุนโรงเรียนจึงภูมิให๎กับนักเรียน
เพื่อให๎นักเรียนได๎พัฒนาหมูํบ๎านรํวมกันอนุรักษ์
วัฒนธรรมท๎องถิ่น โดยชุมชนในตาบลบึงปลาทูเป็น
ผู๎ให๎ความรู๎และปลูกฝังวัฒนธรรมตํางๆให๎กับนักเรียน
ซึ่งได๎จัดตามหมูํบ๎านที่นักเรียนได๎ดารงชีวิตอยูํจริง
นอกจากนี้โครงการของโรงเรียนยังมีสํวนรํวมใน
อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม โดยสร๎างความตระหนักของ
กิจกรรมที่ นักเรียน ครู และชุมชน ได๎รํวมมือรํวม
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หลัก สํงเสริม วิถีชีวิตในการทางานรํวมกันอยําง
มีความสุข มีน้าใจแบํงปันสิ่งตํางๆ ให๎กับหมูํบ๎าน
ที่ยังขาดแคลน สํงเสริมประชาธิปไตยในการเลือก
ผู๎นาหมูํบ๎านในหมูํบ๎านจาลอง เพื่อชํวยในการ
พัฒนาหมูํบ๎านและชุมชนจาลองหมูํบ๎านโดยมี
นายก อบต. สมาชิกอบต. แตํละหมูํบ๎าน กานัน
ผู๎ใหญํบ๎าน ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน ซึ่งนักเรียนเป็นผู๎
เลือกตั้งขึ้นเอง
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นาฟางข๎าวในหมูํบ๎านนักเรียนและชุมชนมาใช๎ใน
การเกษตรในหมูํบ๎าน เชํน การจัดทาเห็ดฟาง
นามาทาปุ๋ยหมัก นามาคลุมดินเพื่อให๎ดินมี
ความชุมชื้น นามาใช๎ในการจัดกิจกรรมหรือ
นิทรรศการตํางๆ ทาให๎ในชุมชนลดการเผาฟาง
ได๎เป็นอยํางดี เป็นต๎น
ที่นํามหัศจรรย์ก็คือ นักเรียนในหมูํบ๎าน
ได๎ประดิษฐ์เครื่องเพาะถั่วงอกระบบหยดน้า โดย
ใช๎น้าเพียง 10 ลิตร อุปกรณ์ใช๎ชั้นที่หางํายตามชุมชน สายน้าเกลือ และกระสอบปุาน เพาะ
รับประทานภายในโรงเรียน และสํงขายตามร๎านค๎าในชุมชน ปลูกผัก เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไกํ เลี้ยงปลา เพื่อ
ขายในชุมชนทาให๎ชุมชนได๎รับประทานอาหารที่ปลอดสารพิษ ลดการขนสํง ในการไปจัดซื้อในเมืองและ
ราคายํอมเยา นักเรียนในโรงเรียนมีแก๎วน้าสํวนตัวในการดื่มน้าและซื้อน้าหวาน เพื่อลดการใช๎แก๎ว
พลาสติกที่ใช๎แล๎วทิ้ง จัดทากระทงใบตองใสํอาหารเพราะใบตองยํอยสลายได๎ ใช๎เป็ดในการกาจัด
ผักตบชวาในคลอง ไมํใช๎สารเคมีในการฉีดพํน ทาให๎ปลาไมํตายและไมํมีสารพิษตกค๎าง ทานาข๎าว นา
ข๎าวไปสีเป็นข๎าวกล๎อง และจาหนํายในชุมชน ฝึกสมาชิกรับประทานข๎าวกล๎อง เพราะข๎าวกล๎องมี
ประโยชน์ตํอรํางกายมาก และยังชํวยลดการใช๎พลังงานเพราะไมํต๎องใช๎พลังงานไฟฟูาไปใช๎ในการขัดสี
ข๎าวสารทาให๎ชํวยลดภาวะโลกร๎อนได๎เป็นอยํางดี
นอกจากนี้เยาวชนในแตํละหมูํบ๎านพร๎อมกับชุมชนรํวมกันอนุรักษ์พันธุ์พืชหายาก เชํน สมอบ๎าน
มะขวิด มะตูม มะกอกปุา เป็นต๎น และพันธุ์สัตว์เชํน อึ่งโกรก ปูนา หอยขม หอยกราบ หอยลาย
เป็นต๎น ทั้งหมดที่กลําวมานี้เป็นเพียงสํวนหนึ่งในกิจกรรมของโครงการรัฐราษฎร์อนุสรณ์ : 10
หมูํบ๎านวิถีพอเพียง รักษ์ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อม เทํานั้น เรามุํงหวังให๎นักเรียนและเยาวชนใน
ชุมชน และชุมชนมีจิตสานึกในการรักบ๎านเกิด มีความสามัคคี เรียนรู๎วิถีชีวิตในชุมชน รักธรรมชาติและ
รักโลกโดยผํานกิจกรรมตํางๆ ฝึกให๎อยูํกับชุมชน ธรรมชาติและไมํทาร๎ายธรรมชาติ เพราะธรรมชาติคือ
ชีวิตของพวกโรงเรียนรัฐราษฏร์อนุสรณ์และชาวบึงปลาทู
นับเป็นภูมิปญ
ั ญาสร๎างสรรค์การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่ทุกคนมีสํวนรํวมในการพัฒนาไปด๎วยกัน
ด๎วยรอยยิ้มแหํงความสุขและการยอมรับความคิดของกันและกัน

บ

ทสรุป
ของความสาเร็จ

ประโยชน์อันไพศาลที่ได๎รับจากนวัตกรรมการศึกษารัฐ
ราษฎร์อนุสรณ์ : 10 หมูบํ ๎านวิถพี อเพียง รักษ์วฒ
ั นธรรมและ
สิง่ แวดล๎อม สรุปคุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริงได๎ดังนี้
1.ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได๎แกํ รักชาติ
ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มี
วินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการทางาน รัก
ความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ
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ความสาเร็จของการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา รัฐ
ราษฎร์อนุสรณ์ : 10 หมูบํ ๎านวิถพี อเพียง
รักษ์วฒ
ั นธรรมและสิง่ แวดล๎อม นับเป็นความสาเร็จที่เกิดจาก
การปฏิบัติจริง มิใชํเป็นเพียงแคํการทดลองนาทฤษฏีมาเป็น
สมมติฐานแล๎วสรุปสิ่งที่จะเกิดด๎วยแนวคิดที่คาดวําจะเกิดสิ่งนั้น
สิ่งนี้ขึ้นซึ่งมิใชํปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแตํอยํางใด

2. ได๎เรียนรู๎วัฒนธรรมของชุมชน และยังชํวยสืบสานให๎คงอยูํตํอไป
4. จัดกระบวนการเรียนรู๎โดยการสร๎างประสบการณ์จริง
5. ทาให๎โรงเรียนและชุมชนพัฒนาไป
พร๎อมๆกัน ด๎วยวิถีแหํงความพอเพียง

2556

3. เข๎าใจวิถีชีวิตในชุมชน และสามารถคารงชีวิตในชุมชนได๎อยํางมีความสุข

6. นักเรียน ครู และชุมชน มีความสุข
จากการได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎รัฐราษฎร์อนุสรณ์

แตํที่นับเป็นเกียรติภูมิแหํงความสาเร็จของ
ความคิดสร๎างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม
ดังกลําวนี้ก็คือ การได๎รับการยอมรับจากหนํวยงาน

OSOI

วิถีพอเพียง รักษ์ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อม จาก
โครงการเยาวชนสืบสานวัฒนธรรมท๎องถิ่นรักษ์
สิ่งแวดล๎อม

30

ระดับชาติตํางๆ อาทิ
ได๎รับการสนับสนุนจากสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ (สวทช.) เป็นหนํวยงานใน
กากับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเรื่องรัฐราษฎร์อนุสรณ์โรงเรียนแหํงโครงงานบูรณาการ 10
หมูํบ๎านฐานเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อปี พ.ศ. 2552-2555
ได๎รับการสนับสนุนจากสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ (สวทช.) เป็นหนํวยงานใน
กากับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเรื่องรัฐราษฎร์อนุสรณ์ ใสํใจเรื่องสุขภาพ วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล๎อม เมื่อปี พ.ศ. 2556

OSOI

2556
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ได๎รับการสนับสนุนจากสานักงานสานักงานสํงเสริมสังคมแหํงการเรียนรู๎และพัฒนาคุณภาพเยาวชน
(สสค. ) เรื่องรัฐราษฎร์อนุสรณ์โรงเรียนแหํงโครงงานบูรณาการ 10 หมูํบ๎านฐานเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อปี พ.ศ.
2555 และได๎รับคัดเลือกให๎เป็นโครงการดีเดํนในด๎านการใช๎ทักษะชีวิต

31

 ได๎รับการสนับสนุนจากโครงการ 7 สีปันรักให๎โลกโดยได๎รับการคัดเลือกให๎เป็นโรงเรียนต๎นแบบ ปัน
รักให๎โลก ปีพ.ศ. 2555 ( ชนะเลิศ )

B 46
การสร๎างแหลํงเรียนรูอ๎ อนไลน์ในโรงเรียนและท๎องถิน่
ด๎วยเทคโนโลยีเว็บ 2.0

ป

ด๎วยความตระหนักในความสาคัญของ
สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับ
การเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจาเป็นต๎องใช๎
ทักษะในระดับสูงให๎สอดคล๎องกับการ
เปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงด๎วย
ความรวดเร็วฉับไวมากยิ่งขึ้น ผู๎บริหาร คณะ
ครู อาจารย์ โรงเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
ได๎ให๎ความสาคัญกับการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาด๎านสื่อและเทคโนโลยีด๎านการศึกษาเพื่อเป็นแหลํงการ
เรียนรู๎ออนไลน์ที่สามารถเข๎าถึงได๎ในทุกที่ทุกเวลาโดยใช๎อินเทอร์เน็ตผํานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สํวนบุคคล
โน๎ตบุ๏ค แท็บเล็ท และสมาร์ทโฟน เป็นต๎น
ในการดาเนินการสร๎างสรรค์และพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีด๎านการศึกษา ดังกลําว ผู๎บริหาร และ
คณะครูอาจารย์ ได๎รํวมกันออกแบบในการพัฒนาอยํางเป็นระบบไว๎ ดังนี้

2556

โรงเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง แขวง ยานนาวา เขต
สาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบัน นางสาวสุปราณี
ไกรวัตนุสสรณ์ ดารงตาแหนํง ผู๎อานวยการ
สถานศึกษา
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ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนโรงเรียนสตรีศรีสรุ โิ ยทัย

ดาเนินการตามกระบวนการดังนี้

OSOI

กรอบแนวคิดในการพัฒนา

32

สภาพปัญหา
แหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียนและ
ท๎องถิ่นยังไมํมีการจัดการให๎
สะดวกและสนุกในการเรียนรู๎

OSOI

2556
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ครูและนักเรียนสํวนใหญํเป็น
ผู๎ใช๎แหลํงเรียนรู๎มากกวําผู๎สร๎าง

33

วิธีพัฒนา
พัฒนารูปแบบการสร๎างแหลํง
เรียนรู๎ออนไลน์ : ความรู๎รอบตัว
ในโรงเรียนและท๎องถิ่นด๎วย
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ให๎ค๎นคว๎าได๎
รวดเร็ว ตลอดเวลา

การสร๎างแหลํงเรียนรู๎
ออนไลน์ในโรงเรียนและท๎องถิน่ ด๎วย
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เป็นนวัตกรรมหนึ่ง
ที่เกิดจากความรํวมมือของนักเรียน
ครู ผู๎ปกครอง และผู๎บริหารโรงเรียน
สตรีศรีสุริโยทัย ที่มีความต๎องการให๎
นักเรียนเมื่อเรียนได๎ความรู๎แล๎ว สิ่งที่
ได๎จากการเรียนนอกจากให๎ประโยชน์
แกํตนเองจะต๎องเกิดประโยชน์ตํอสังคมด๎วย
นักเรียนต๎องได๎รับการปลูกฝังให๎เป็นคนที่รู๎จักให๎
จิตใจเต็มเปี่ยมด๎วยคุณธรรม เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่จะให๎ความรู๎ของตนเองกับ
นักเรียนโรงเรียนอืน่ ๆ นอกจากโรงเรียนของ
ตนเอง โดยความรู๎ที่ผู๎ให๎เต็มใจจะให๎แบบไมํคิด
มูลคํา นับเป็นการให๎ที่เกิดจากความบริสุทธิ์ใจ
นับเป็นวิธีการ กระบวนการ และองค์ความรู๎ใหมํ
ยังไมํเคยมีหรือปรากฏมากํอน สํงผลตํอ
กลุํมเปูาหมายที่ประกอบด๎วย ครู นักเรียน และ
ผู๎ปกครองนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเทศอยํางมีคุณภาพ และกํอให๎เกิดประโยชน์
การพัฒนาการศึกษาโดยรวมอยํางไพศาล

ผลสาเร็จที่พึงประสงค์
ครู นักเรียนและผู๎สนใจรํวม
สร๎างและใช๎แหลํงเรียนรู๎ออนไลน์
เพื่อการเรียนรู๎บูรณาการศึกษา /
เพิ่มเติมตามความสนใจ
 ลดการใช๎สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นการ
ชํวยลดภาวะโลกร๎อน

ที่

ทั่ว
ตํอ

ข๎

2556
OSOI

ด๎วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและได๎รับการพัฒนามาอยํางตํอเนื่องทาให๎ผู๎บริหารและคณะครูอาจารย์ได๎พัฒนา
รูปแบบของแหลํงการเรียนรู๎ออนไลน์เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปตามความก๎าวหน๎าทางด๎านเทคโนโลยีมาตั้งแตํ พ.ศ.
2550
ตํอมาในปี พ.ศ.2551 ได๎ทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 2 ห๎องเรียน รวม 60 คน โดย
การจัดทาเนื้อหาในรูปแบบหนังสือออนไลน์ ด๎วยการจัดทาเป็นบล็อกที่มีเนื้อหามากกวํา 1 หน๎า มีการลิ้งค์เชื่อมโยง
ระหวํางหน๎า กาหนดให๎ทาคนละ 20 หน๎า เนื้อหาตั้งแตํชํวงชั้นที่ 1 ถึง
ชํวงชั้นที่ 4 จะเป็นเนื้อหาในกลุํมสาระใดก็ได๎ ใช๎เวลาในการเรียนรู๎เรื่อง
เว็บ 2.0 และเครื่องมือใช๎งานประมาณ 10 ชั่วโมง และให๎ทาหนัง สือ
ออนไลน์อีก 26 ชั่วโมง ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ การทาในรูปแบบหนัง สือ
ออนไลน์ซึ่งเป็นคุณลักษณะหนึ่งของระบบจัดการข๎อมูล Drupal จะ
เป็นการสะดวกสาหรับนักเรียนในการจัดทาเพราะระบบจะเชื่อมโยงใน
แตํละหน๎าให๎โดยอัตโนมัติ สะดวกสาหรับผู๎ใช๎งานในการเข๎ามาศึกษาหา
ความรู๎ แตํจ ะเป็ นปั ญหาส าหรั บกา รสร๎ า งเนื้อ หาในรู ปแบบหนัง สื อ
ออนไลน์ หากมีผู๎เข๎ามาสร๎างพร๎อมกันมากกวํา 300 คน การเข๎าสูํระบบ
จะเป็นไปอยํางเชื่องช๎า เนื่องจากการสร๎างในรูปแบบหนัง สือออนไลน์
จะใช๎แบนด์วิดท์ คือ ปริมาณการรับและการสํงข๎อมูลของอินเตอร์เน็ต
มากกวํ า เทคโนโลยี เ ว็ บ 1.0 เป็ น 3 เทํ า ซึ่ ง ปั ญ หาดั ง กลํ า วมี ค วาม
จาเป็นต๎องงดเว๎นมิให๎ผู๎เรียนสร๎างเนื้อหาในรูปแบบหนังสือออนไลน์ในปี
การศึกษาตํอมา เพราะนอกจากใช๎แบนด์วิดท์มากแล๎ว นักเรียนยัง ขาด
ทักษะในการเชื่อมโยงหน๎าตําง ตํางๆได๎ด๎วยตนเอง
ในปีเดียวกันนี้ได๎เริ่มอบรมครูในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
และตํางโรงเรียน ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ มากกวํา 30 โรงเรียน ให๎ลอง
สร๎างใบความรู๎ สร๎างกิจกรรมตํางๆ ลงในบล็อกของตนเองแทนการ
สร๎างแบบเว็บเพจแบบเว็บ 1.0 ที่เคยทามา เพื่อให๎นักเรียนได๎เข๎าศึกษาหาความรู๎ และให๎นักเรียนลองสร๎างบล็อกของ
ตนเองจนประสบความสาเร็จตํอเนื่องมาตามลาดับ
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อค๎นพบ
ต๎นแบบของแนวทางการพัฒนา
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ภู

มิปญ
ั ญาสร๎างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

นับ แตํปี พ.ศ.2552 เป็นต๎นมา โรงเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยได๎ดาเนินการพัฒนาเว็บ 2.0 ให๎ครูทั่ว
ประเทศ ทุ กกลุํ มสาระการเรี ยนรู๎ ได๎ลองใช๎
งานในการจัดการเรียนรู๎ออนไลน์ โดยได๎เริ่ม
ทดลอง ภ ายใต๎ กิ จ ก ร ร ม " บล็ อ ก ( Blog)
เครื่องมือสาหรับครูยุคใหมํ" โดยผํานเว็บไซต์
www.thaigoodview.com ได๎ปรับปรุงคูํมือ
“การใช๎ บ ล็ อ กในการจั ด การเรี ย นรู๎ ” ผํ า น
เว็บไซต์ www.thaigoodview.com ซึ่งอยูํใน
รูปแบบ pdf file ทาให๎ครูผู๎สอนสารถนาไปให๎
นักเรียนได๎ศึกษาได๎งํายมากขึ้น นอกจากนี้ยัง
ไ ด๎ จั ด ท า คูํ มื อ เ ป็ น บ ล็ อ ก ไ ว๎ ที่
www.thaigoodview.com/node/2 0 8 5 0
เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถเข๎าไปศึกษาโดยไมํต๎อง
พิมพ์ลงกระดาษ เป็นการประหยัดอีกทางหนึ่ง
และเป็ น ตัว อยํา งในการจั ด ทาสื่ อในรูป แบบ
ของบล็อก ซึ่งนับถึงวันที่ 30 มีนาคม 2556 มี
ผู๎เข๎าไปอํานแล๎วกวํา 300,000 ครั้ง นับเป็น
สื่อการเรียนที่มีผู๎เข๎าไปใช๎มากอีกสื่อหนึ่ง
ในเวลาตํ อ มาโรงเรี ย นสตรี ศ รี
สุริโยทัย ได๎สํงเสริมสนับสนุน ให๎นักเรียนม.6 ทุกคนได๎สร๎างแหลํงความรู๎ คนละ 1 เรื่อง ความยาวไมํน๎อยกวํา 100
บรรทัด พร๎อมภาพประกอบ ที่อ๎างอิงแหลํงที่มาของข๎อมูลอยํางถูกต๎อง นอกจากนี้ยังทดลองให๎นักเรียนได๎ใสํข๎อมูล
ประเภทภาพเคลื่อนไหวอีกด๎วย ทาให๎ได๎แหลํงข๎อมูลในรูปแบบออนไลน์ด๎วยเทคโนโลยีเว็บ 2.0 มากกวํา 300 เรื่อง
พร๎อมจัดโครงการประกวด "บล็อกดี บล็อกสวย บล็อกมีสาระ" โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
ในเวลาตํอมากิจกรรมดังกลําวได๎ ขยายเครือขํายไปสูํโรงเรียนอื่นๆทั่วประเทศเป็นจานวนมาก:ซึ่ง เป็น
ประโยชน์ตํอการพัฒนาสื่อการเรียนรู๎ที่ทันสมัย สํงเสริมให๎ครู ผู๎เรียนสร๎างสรรค์สาระที่มีประโยชน์ตํอการศึกษาของ
ชาติไว๎เป็นจานวนมาก
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ความสาเร็จของการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว สรุปได๎ดังนี้
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สรุปขัน้ ตอนดาเนินงานพัฒนา
ครูผู๎สอนวิชาคอมพิวเตอร์จัดการเรียนรู๎วิธีสร๎าง
บล็อก

ครู นักเรียน ผู๎สนใจศึกษาคูํมือการสร๎างข๎อมูล

2. เลือกเรือ่ ง..ทีส่ นใจ

นักเรียน ผู๎สนใจ เลือกเรื่องที่สนใจ โดยมีครูในกลุํมสาระการเรียนรู๎ ผู๎ปกครอง ผู๎รู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และองค์กรใน
ท๎องถิ่นให๎คาปรึกษาและตรวจสอบความถูกต๎อง

3. จัดทา..แหลํงเรียนรู๎

ใช๎เทคโนโลยี 2.0 สร๎างข๎อมูล เพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎ที่สามารถเพิ่มเติม แก๎ไขข๎อมูลให๎ถูกต๎อง ทันสมัย/ตามกาลเวลาได๎
งําย

4. เพิม่ พูน...กลวิธใี ช๎งาน

จัดทา QR Code ของ URL เนื้อหาข๎อมูลที่เป็นแหลํงเรียนรู๎ แล๎วนาไปติดตั้งกับแหลํงเรียนรู๎นั้นๆ เพื่อตอบสนอง
การใช๎แท็บเล็ทและสมาร์ทโฟน

จัดประกวดผลงานในโครงการประกวดสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู๎ โดยการสนับสนุนขององค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชน ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

2556

5. สํงเสริม...สร๎างสรรค์ผลงาน
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1. เรียนรู.๎ .วิธสี ร๎าง

นาผลงานแหลํงเรียนรู๎ออนไลน์ที่สร๎าง เผยแพรํทางอินทราเน็ตในโรงเรียนและอินเทอร์เน็ตทาง

7. ก๎าวไกล...สร๎างเครือขําย

www.suriyothai.ac.th, www.thaigoodview.com

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให๎โรงเรียนเครือขํายรํวมพัฒนาและโรงเรียนที่สนใจทัว่ ไป พร๎อมทั้งรับสมัครสมาชิกเข๎าใช๎งาน
เพื่อให๎เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎

OSOI

6. แบํงปัน..สูํสงั คมออนไลน์

36
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ทสรุป
ของความสาเร็จ
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ผลความสาเร็จทีเ่ กิดขึน้ จากการ
ดาเนินงาน สรุปในประเด็นสาคัญโดย
ยํอ ดังนี้
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1.การจัดทาแหลํงเรียนรูอ๎ อนไลน์
สอน นั ก เรี ยน ร ะ ดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตั้งแตํปี 2550-2555 จานวนกวํา 2,000 คน
ได๎ เนื้ อหามากกวํ า 4,000 เรื่อ ง มากกวํ า
100,000 หน๎า
อบรมครู ตั้ ง แตํ ปี 2551 2555 มากกวํา 10,000 คนกวํา 700 โรงเรียน
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
โรงเรียนตํางๆ นาไปใช๎งาน
มีครู และนั กเรีย น เป็ นสมาชิก และใช๎ง านกวํ า
70,000 คนและสร๎ า งแหลํ ง เรี ย นรู๎ ไ ด๎ เ นื้ อ หา
มากกวํา มากกวํา 1,000,000 หน๎า
2.การสร๎างแหลํงเรียนรูอ๎ อนไลน์ใน
โรงเรียนและท๎องถิ่นด๎วยเทคโนโลยีเว็บ 2.0
เนื้อหาที่จัดทาโดยครูและ นักเรียนทั้งหมดจะ
ถูกนาขึ้นไว๎บนเว็บไซต์
ww.thaigoodview.com เพื่อให๎ครู นักเรียน
และ ผู๎สนใจได๎เข๎ามาศึกษาหาความรู๎ ตั้งแตํ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน
(วันที่ 31มีนาคม พ.ศ. 2556) มีผู๎เข๎ามาใช๎งานมากกวํา 500 ล๎านครั้ง กวํา 100 ประเทศทั่วโลก
3.การพัฒนาระบบอยํางตํอเนื่องจากเทคโนโลยีเว็บ 1.0 เป็นเว็บ 2.0 เพื่อให๎ทันกับความต๎องการของ
นักเรียน ซึ่งนอกจาการสร๎างบล็อกธรรมดาอยํางที่เว็บทั่วไป ก็จัดให๎มีระบบการจัดการเรียนรู๎ ออนไลน์ การสร๎างแหลํง
เรียนรู๎โดยนักเรียน แล๎วพัฒนาตํอยอดมาเป็น แหลํงเรียนรู๎ภายใน โรงเรียน เพื่อจัดทา QR Code เพื่อให๎สามารถใช๎
งานกับแท็บเล็ท(Tablet) และสมาร์ทโฟน(Smartphone) อําน QR Code เพื่อเข๎าถึงข๎อมูลแหลํง เรียนรู๎นั้น มี
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โรงเรียนที่ได๎รับการขยายผลมากกวํา 30 โรงเรียน ทาให๎โรงเรียนตําง ๆ มีแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียนที่จัดทาขึ้นโดย
ครูและนักเรียนในโรงเรียนเอง กํอให๎เกิดความภาคภูมิใจ และได๎เผยแพรํไปยังโรงเรียนอื่นๆ และประชาชนโดยทั่วไป
กํอให๎เกิดความรักในสถาบัน ในแผํนดินของตนเอง
4.เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางโรงเรียน จากการที่ได๎จัดทาข๎อมูลไว๎ ในเว็บไซต์เดียวกัน ทาให๎โรงเรี ยน
ตํางๆ เข๎ามาเยี่ยมชมผลงานของเพื่อนในตํางโรงเรียน เกิดการเรียนรู๎ซึ่งกันอยํางกว๎างขวาง ซึ่งเป็นประโยชน์ตํอการ
พัฒนาการศึกษาของชาติในภาพรวม
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D 20
การจัดการศึกษาแบบ DEG Model
ระดับประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาลทําอิฐ
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ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนเทศบาลทําอิฐ
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โรเรียนเทศบาลทําอิฐ เลขที่ 8 ถนนจิตรเพลิน ตาบลทําอิฐ อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัด
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย ปัจจุบัน นางประทุมทิพย์ ไพเราะ
ดารงตาแหนํงผู๎อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลทํา
อิฐ ได๎สร๎างสรรค์และพัฒนา นวัตกรรมการศึกษา ด๎าน
การบริหารและจัดการสถานศึกษา “การจัดการศึกษาแบบ
DEG Model ระดับประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาลทําอิฐ”
เพื่อการบริหารจัดการการเรียนรู๎ในโรงเรียนเทศบาลทําอิฐ
ให๎กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนโดยจัด
การศึกษาให๎กับนักเรียน 3 กลุํม ได๎แกํ เด็กที่มีความ
ต๎องการพิเศษ เด็กปกติ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษให๎
มีความรู๎ความสามารถอยํางเต็มตามศักยภาพ จนประสบ
ความสาเร็จ

ข๎
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เนื่องจากโรงเรียนเทศบาลทําอิฐเป็นสถานศึกษาขนาดใหญํ ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของประชาชนในจังหวัด
อุตรดิตถ์ ประกอบทั้งโรงเรียนต๎องรับนักเรียนเข๎า
เรียนตามนโยบายของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ที่
ต๎องการให๎บริการกับเด็กนักเรียนที่อาศัยอยูํในเขต
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์อยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ
โรงเรียนจึงมีความจาเป็นต๎องรับผู๎เรียนทุกคนเข๎ามา
สมัครเรียนโดยมิได๎ยกเว๎น แตํถ๎ามีนักเรียนเกิน
จานวนที่โรงเรียนจะรับได๎ก็ใช๎วิธีการจับฉลาก
ด๎วยพันธกิจสาคัญดังกลําวทาให๎โรงเรียนมิ
อาจปฏิเสธเลือกรับเฉพาะนักเรียนที่เรียนดี มี
ความสามารถพิเศษเฉพาะกลุํมได๎ ทาให๎นักเรียนของ
โรงเรียนมีศักยภาพและความแตกตํางความ
หลากหลายมิติ ทั้งด๎านสติปัญญา อารมณ์ สังคมและ
สภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว อาทินักเรียนมี
ความบกพรํองทางการได๎ยิน เด็กสมาธิสั้น เด็กที่มี
ปัญหาทางด๎านอารมณ์และพฤติกรรม เด็กที่มีความ
บกพรํองทางสติปัญญา เด็กที่มีปัญหาทางการพูดและ
ภาษา เด็กที่มีความสามารถเฉพาะด๎านและเด็ก
อัจฉริยะที่เรียนอยูํในห๎องเรียนปกติ ทาให๎เด็กที่มี
ความบกพรํองหรือเด็กที่มีความต๎องการพิเศษเรียนรู๎ได๎ช๎ากวําเพื่อนรํวมชั้นเรียน สํวนเด็กที่ความอัจฉริยะก็จะเรียนรู๎
ได๎เร็วแตํจะรู๎สึกเบื่อหนํายกับนักเรียนที่เรียนช๎า กํอให๎เกิดปัญหาด๎านการจัดการศึกษาในลักษณะการเรียนคละชั้นที่
ผู๎เรียนมีระดับสติปัญญาและการเรียนรู๎ที่แปลกแตกตํางกันอยํางยิ่ง
ด๎วยสภาพปัญหาที่ต๎องเผชิญรํวมกันทั้งผู๎บริหาร ครู และผู๎เรียน ผู๎บริหาร คณะครู และผู๎ที่เกี่ยวข๎องของ
โรงเรียนเทศบาลทําอิฐจึงได๎รํวมมือกันแก๎ปัญหาดังกลําวด๎วยการสํงเสริมสนับสนุนให๎ครูเข๎ารับการอบรมและศึกษาดู
งานและศึกษาตํอในสาขาการศึกษาพิเศษ จากนั้นนาความรู๎และประสบการณ์ที่ได๎รับมาพัฒนาเป็นนวัตกรรม
การศึกษา DEG Model ขึน้ เพื่อบริหารจัดการเรียนรู๎ให๎นักเรียนที่มีความต๎องการพิเศษให๎ได๎รับการแก๎ไขข๎อบกพรํอง
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อค๎นพบ
ต๎นแบบของแนวทางการพัฒนา
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และพัฒนาตนเองให๎เรียนรูไ๎ ปพร๎อมๆ กับนักเรียนปกติและนักเรียนปกติสามารถเรียนรู๎ตามความสามารถของแตํละ
คนได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2556
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ภู

มิปญ
ั ญาสร๎างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

จากสภาพปัญหาที่ต๎องเผชิญได๎นาไปสูํภูมิปัญญาสร๎างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา การจัดการ
ศึกษาแบบ DEG Model ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ออกแบบขึ้นเพื่อการบริหารจัดการเรียนรู๎ในโรงเรียนเทศบาลทําอิฐ
สาหรับเด็กทุกคนให๎มีความรู๎ความสามารถอยํางเต็มตามศักยภาพ โดยจัดทาศูนย์การเรียนพิเศษ 3 ศูนย์ ได๎แกํ
1. ศูนย์พัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความต๎องการพิเศษ (ห๎องเรียนฟูาใส)
2. ศูนย์วิทยพัฒนา
3. ศูนย์เสาะหาและพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษในท๎องถิ่น ซึ่งแตํละศูนย์มีลักษณะการดาเนินการดังนี้
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 D : Development Student with Special need Center หรือ ศูนย์พัฒนาศักยภาพ
นักเรียนที่มีความต๎องการพิเศษ (ห๎องเรียนฟูาใส) เป็นห๎องเรียนสาหรับการพัฒนานักเรียนที่มีความบกพรํองตําง ๆ
อาทิ เด็กที่มีความบกพรํองทางสติปัญญา เด็กที่มีความบกพรํองทางการได๎ยิน เด็กที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎
เด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรม เด็กสมาธิสั้น และเด็กออทิสติก
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ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาแบบเรียนรํวม มุํงพัฒนาเด็กที่มีความต๎องการพิเศษพัฒนาให๎เต็มศักยภาพ สามารถชํวยเหลือ
ตนเองได๎ และดารงชีวิตอยูํในสังคมรํวมกับคนปกติได๎อยํางมีความสุข การกระตุ๎นสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู๎
พิการ สามารถพัฒนาได๎โดยมีกิจกรรม เชํน การคัดกรองความเสี่ยงของนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนรู๎ การทดสอบ
นักเรียน การสอนเสริมในห๎องเรียน การฝึกฟัง การพูด
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G : Gifted and Talented Exploring center
(GTX) หรือศูนย์เสาะหาและพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษใน
ท๎องถิ่น เป็นห๎องเรียนสาหรับพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษกวําเด็กปกติ แบบองค์รวม 3 มิติ
มิตทิ ี่ 1: พัฒนาด๎านสุขภาพอนามัย พัฒนาด๎านจิตใจ
พัฒนาด๎านคุณธรรม พัฒนาทักษะทางสังคม พัฒนาทักษะชีวิต
พัฒนาทักษะทางด๎านการคิด
มิติที่ 2: พัฒนาให๎โดดเดํนด๎านความรู๎และด๎านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับวิชาการให๎มีความเป็นเลิศ ได๎แกํ ด๎าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษา การใช๎ภาษา
มิติที่ 3: พัฒนาเป็นรายบุคคลโดยคานึงถึงความต๎องการในการพัฒนาและลีลาการเรียนรู๎ที่แตกตํางของแตํ
ละบุคคลและมีเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู๎ทเี่ หมาะสม
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 E : Exploring center หรือศูนย์วิทยพัฒนา
เป็นห๎องเรียนที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู๎ให๎เป็นไปอยําง
ประสิทธิภาพ มีเปูาหมายเพื่อสํงเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ที่
ยั่งยืนให๎กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นแหลํงเรียนรู๎
ให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกฝนการเรียนรู๎ด๎วยตนเองตามที่ตนถนัดและสนใจโดย
เน๎นให๎ผู๎เรียนสารวจความต๎องการของตนเอง โดยใช๎หลักการทาง
จิตวิทยา จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ พัฒนาทักษะด๎าน
การคิด มาผสมผสานกันเป็นแหลํงเรียนรู๎จากมุมประสบการณ์ทั้ง
11 มุม ประกอบด๎วย 1.มุมสติ-อารมณ์ 2. มุมสังคมศึกษา 3.
มุมค๎นคว๎าประดิษฐ์ 4. มุมชวนคิดคานวณ 5. มุมถอดชนวนรหัส
6. มุมวิวัฒน์ธรรมชาติ 7. มุมสร๎างสานงานวิเคราะห์ 8. มุมสะ
เดาะความคิด 9. มุมพิชิตจินตนาการ 10. มุมปัญจสัมผัส 11.
มุมสัมพันธ์มิติ เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกฝนการเรียนรู๎ด๎วยตนเองตาม
ความถนัดและความสนใจที่จะทาให๎เด็กได๎วิธีคิดภายใน
สภาพแวดล๎อมที่ออกแบบมาเพื่อท๎าทายและกระตุ๎น
ความสามารถของเด็กให๎แสดงออกตามสภาพจริง

OSOI

การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว กาหนดขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
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ขัน้ ตอนการดาเนินงานพัฒนา
โรงเรียนเทศบาลทําอิฐ ได๎ดาเนินงานพัฒนา DEG Model ดังแผนภูมิที่ 1
ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนภายในสถานศึกษา
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วิเคราะห์ผู๎เรียนรายบุคคล จาแนกกลุมํ
ประชุมวางแผนการดาเนินงาน โดยใช๎หลักการบริหารแบบโรงเรียนเป็นฐาน
1ฝุา .ยบริหาร
2ฝุายวิชาการ .

3 .ฝุายกิจการนักเรียน
4ฝุายอาคารสถานที่ .
วิจยั และพัฒนา

2556

ห๎องเรียนปกติ

E

G
D :D
Development Student with Special need Center

OSOI

E : Exploring Center
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G : Gifted and Talented Exploring Center

สรุปผลการศึกษา

บ

ทสรุป
ของความสาเร็จ

ความสาเร็จจากการสร๎างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา การจัดการศึกษาแบบ DEG

ด๎านครู อาทิ
1. ครูมีแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เหมาะสมในแตํละศูนย์
2. ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ

2556

ด๎านผูเ๎ รียน อาทิ
1. นักเรียนได๎รับการพัฒนาทางด๎านรํางกาย
อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาอยํางเต็ม
ศักยภาพ
2. นั ก เรี ย นที่ มี ค วามต๎ อ งการพิ เ ศษมี
แผนการจัด การศึ ก ษาเฉพาะบุค คล (IEP) สํ ว น
นักเรียนที่มี
ปั ญ หาทางการเรี ย นรู๎
สมาธิสั้น และนักเรียนที่มีความเสี่ยงตํอปัญหาการ
เรียนรู๎ ได๎รับการแก๎ไข
ปั ญ หาโดยอาศั ย ความรํ ว มมื อ กั น ระหวํ า ง ครู
ผู๎ปกครอง และผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
3. นักเรียนที่มีความต๎องการพิเศษสามารถ
เรี ย นรํ ว มในชั้ นเรี ยนปกติอ ยํ างมี ค วามสุข มี ทั กษะในการ
ใช๎ ชี วิ ต มี ค วามสามารถในการอยูํ
รํวมกันในสังคมทัดเทียมกับเด็กปกติ ได๎รับการแก๎ไขปัญหา
4. นักเรียนได๎รับการฝึกทักษะคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร๎างสรรค์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ
5. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ที่เรียนในศูนย์เสาะหา
และพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษในท๎องถิ่น ปีการศึกษา 2553 – 2555 มีคําเฉลี่ย 4.08
คิดเป็นร๎อยละ 81.55 อยูํในระดับคุณภาพมากที่สุด

OSOI

ความสาเร็จอยํางสูงยิ่ง โดยสรุป ดังนี้
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Model
ระดับประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาลทําอิฐ ประสบ
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3. ครูมีผลงาน สื่อ นวัตกรรม และผลงานวิจัยที่มีคุณคําจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
4. ครูมีสามารถสร๎างเครื่องมือในการคัดกรองเด็ก และสามารถจัดกิจกรรมได๎อยํางเหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียน
5. ครูมีความเข๎าใจนักเรียน และมีความเอื้ออาทรตํอนักเรียนมากขึ้น
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ด๎านสถานศึกษา
๑. โรงเรียนมีหลักสูตรที่สํงเสริมเติมเต็มศักยภาพของนักเรียนด๎วยกระบวนการเรียนรู๎แบบ
DEG Model
2.โรงเรียนมีศูนย์รองรับนักเรียนทั้ง 3 กลุํม คือ
กลุํมที่มีความต๎องการพิเศษ กลุํมปกติและกลุํมที่มี
ความสามารถพิเศษ
3. ได๎รับประเมินโรงเรียนรางวัลสถานศึกษา
พอเพียง ปี 2552 จากศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ
4. ผํานการประเมินจากสานักงานรับรอง
มาตรฐานการศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) รอบที่ 3
5. ได๎รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญํ ประจาปี 2554 โดยมีศูนย์ทั้ง
สามศูนย์เป็นโครงการเดํน
ด๎านผูป๎ กครองและชุมชน
1. โรงเรียนมีศูนย์รองรับผู๎ปกครองที่สนใจเข๎ามารํวมเรียนรู๎และนาไปประยุกต์ใช๎ที่บ๎านเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู๎เรียนด๎วยกระบวนการเรียนรู๎แบบ DEG Model
2. ชุมชน หนํวยงานตําง ๆ สามารถมาศึกษาดูงานและนารูปแบบไปปรับประยุกต์ใช๎ตามบริบท
ของชุมชน หนํวยงานนั้นๆ
3 .ผูป๎ กครองมีความสัมพันธ์อันดีกับครูและโรงเรียนตลอดจนให๎การสนับสนุนกิจกรรมและการ
4. จัดการเรียนรู๎ ทั้งด๎านวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ การจัดหาสื่อ การระดมทรัพยากรด๎าน
บุคคลากรในการให๎ความชํวยเหลือเด็กพิเศษ เชํนแผนกกิจกรรมบาบัดโรงพยาบาลอุตรดิตถ์
5. ชุมชนและสถานศึกษาสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน อาทิ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวรมอบสื่อการเรียนการสอนที่นิสิตได๎จัดทา ในรายวิชาการจัดการศึกษาแบบเรียนรํวม
ให๎แกํศูนย์พัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความต๎องการพิเศษ เพื่อประยุกต์และนาไปใช๎ในการ
จัดการเรียนการสอนสาหรับเด็กพิเศษประเภทตําง ๆ

D 94

CSHSCR Social Media Innovative

ป

(Chulabhorn Science High School Chiang Rai Social Media Innovative)

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 345 หมูํ 2

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบัน นายการันต์
จันทรานันต์ ดารงตาแหนํง ผู๎อานวยการโรงเรียน ได๎สร๎างสรรค์
และพัฒนา นวัตกรรมการศึกษา ด๎านการบริหารและจัดการ
สถานศึกษา CSHSCR Social Media Innovative
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ตาบลรอบเวียง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัด สานักงานเขต

(Chulabhorn Science High School Chiang Rai Social Media
ศตวรรษที่ 21 โดยมุํงให๎ผู๎เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญ 5 ประการ หลักสูตร
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Innovative) ที่สอดคล๎องกับการการจัดการศึกษาและการเรียนรู๎โลกยุค
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยครูใช๎เทคนิค วิธีการที่
นักเรียนได๎ฝึก คิด ทา แก๎ปัญหา การใช๎อินเทอร์เน็ตด๎านการเรียนรู๎ ฝึก
ทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษ สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู๎ เป็นประโยชน์ทาง
การศึกษา และเกิดระบบ Community แหํงการเรียนรู๎บนเครือขําย
อินเทอร์เน็ต เน๎นกระบวนการเรียนรู๎ การมีสํวนรํวม และการสร๎างองค์
วงการศึกษา จนประสบความสาเร็จอยํางสูงยิ่ง

OSOI

ความรู๎ด๎วยตนเอง สํงผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ครู โรงเรียน และ
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อค๎นพบ
ต๎นแบบของแนวทางการพัฒนา
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โรงเรี ยนจุ ฬาภรณราชวิ ทยาลั ย
จังหวัดเชียงราย บริหารงานโดยมีนโยบายการ
บริหารงาน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา ได๎แกํ
1. การรั บ รองสิ ท ธิ แ ละโอกาส
ทางการศึกษา โรงเรียนมีวัตถุประสงค์พิเศษ
ในการรับนักเรียนที่มีความสามารถทางด๎าน
วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และเทคโนโลยี
โดยการดาเนินการสอบคัดเลือกตามประกาศ
สานักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให๎โอกาสกับนักเรียนที่มีความสามารถอยําง
เ ส ม อ ภ า ค โ ด ย ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ข อ ง
คณะกรรมการสถานศึก ษาขั้ น พื้ นฐาน และ
เป็นที่เชื่อถือของผู๎ปกครองและชุมชน
2. การปฏิรูปการเรียนรู๎ โดยเน๎น
ผู๎เรียนเป็นสาคัญ โดยมีเปูาหมายจัดการศึกษา
เพื่ อพั ฒน าศั ก ยภาพด๎ า น วิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล๎อม
3. การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษา โรงเรี ย นได๎ น า
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ครูสามารถใช๎งานคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ผลินสื่อ นักเรียนสามารถใช๎งาน
คอมพิวเตอร์ในการสืบค๎นและการเรียนรู๎ได๎ระดับดีทุกคน ภายใต๎วิสัยทัศน์ที่กาหนด นั่นคือ การเป็น องค์กรการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล๎อม เพียบพร๎อมคุณธรรมจริยธรรม น๎อมนางานพระราชดาริ มุํงพัฒนา
สูํมิตมิ าตรฐานสากล ฯลฯ เป็นต๎น

ภู

มิปญ
ั ญาสร๎างสรรค์
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ความคิ ด สร๎ า งสรรค์ แ ละการพั ฒ นานวั ต กรรม
การศึกษา CSHSCR Social Media Innovative ดังกลําว
เป็นการดาเนินการภายใต๎วัตถุประสงค์ที่สาคัญ อาทิ
เพื่อ ยกระดับ ผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยน ผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน )O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ (3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้ น ฐานเพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพนั ก เรี ย น )LAS (ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
เชียงราย
 เพื่อสํงเสริมศักยภาพการเรียนรู๎ของนักเรียนโดยได๎
ฝึก คิด ทา แก๎ปัญหาการใช๎อินเทอร์เน็ตด๎านการเรียนรู๎ และฝึก
ทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร๎อมการก๎าวเข๎าสูํ
อาเซียน
 เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนสามารถเชื่อมโยงองค์
ความรู๎บนอินเทอร์เน็ตในการจัดการเรียนรู๎
 เพื่อพัฒนา CSHSCR Social Media Innovative นาไปใช๎ในการจัดการเรียนรู๎และการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอยํางตํอเนื่อง
 เพื่อการบริ หาร CSHSCR Social Media Innovative เป็ นประโยชน์ ทางการศึกษาและเกิ ดระบบ
Community แหํงการเรียนรู๎บนเครือขํายอินเทอร์เน็ต
 เพื่อนา CSHSCR Social Media Innovative ในการสํงเสริมพัฒนาทักษะ ศักยภาพการจัดการ
เรียนรู๎โดยใช๎เทคโนโลยีสื่อสังคม )Social Media (ด๎วยการสร๎าง Blog Wordpress การนาเครื่องมือออนไลน์ตํางๆ มา
ประกอบการจัดการเรียนรู๎ ได๎แกํ YouTube, SlideShare , Flickr , Facebook และการใช๎ บทเรี ยน SAS
Curriculum Pathways
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การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
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ของความสาเร็จ
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ความสาเร็จจากความคิดสร๎างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา CSHSCR Social Media Innovative ดังกลําวสํงผลอยําง
สาคัญตํอพัฒนาการการเรียนรู๎และการยกระดับคุณภาพการเรียนรู๎ของ
ผู๎เรียนในมิติตํางๆ อาทิ
1. ผลสัมฤทธิ์ตอํ การเรียนของนักเรียนสูงขึน้ ผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยรวมสูงกวําคะแนนเฉลี่ยรวม ทั้ง 8
กลุํมสาระการเรียนรู๎ และสูงกวําคําเฉลี่ยระดับจังหวัด สังกัดเขตพื้นที่
สพม.เขต 36 และระดับประเทศ และการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (LAS) โดยรวมสูงกวําคําเฉลี่ยระดับ
จังหวัด สังกัดเขตพื้นที่ และระดับประเทศ
2. สํงเสริมศักยภาพการเรียนรูข๎ องนักเรียนได๎ฝกึ คิด ทา แก๎ปัญหาการใช๎อินเทอร์เน็ตด๎านกาเรียนรู๎
ฝึกทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษ พัฒนาตามธรรมชาติและศักยภาพการเรียนรู๎ โดยจัดเนื้อหาและ
กิจกรรม ให๎สอดคล๎องกับความสนใจ และความถนัดของผู๎เรียน คานึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู๎มาใช๎ ในการปูองกัน แก๎ปัญหา เรียนรู๎จาก
ประสบการณ์จริง นักเรียนสนใจในการเรียน ตั้งใจเรียนเพราะเป็นสื่อ นวัตกรรมที่ก๎าวทันโลกในยุคปัจจุบัน สามารถ
เชื่อมโยงองค์ความรู๎บนอินเทอร์เน็ตในการเรียนรู๎ ค๎นคว๎าหาความรู๎ สร๎างองค์ความรู๎ได๎ด๎วยตัวเอง พัฒนาตนเอง
อยํางตํอเนื่อง ใช๎ประโยชน์เพื่อการศึกษาจากเครื่องมือ Social media และสื่อออนไลน์
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3. การจัดการเรียนรูโ๎ ดยใช๎เทคโนโลยีสอื่
สังคม (Social Media) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่
ผู๎เรียน เรียนรู๎ให๎เกิดคุณภาพได๎ นักเรียนฝึกปฏิบัติ
จนค๎นพบความถนัด และวิธีการของตนเอง ทา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎จากกลุํม ฝึกคิดอยําง
หลากหลายและสร๎างสรรค์จินตนาการ ตลอดจน
ได๎แสดงออกอยํางชัดเจน และมีเหตุมีผล ได๎รับการ
เสริมแรงให๎ค๎นหาคาตอบ แก๎ปัญหาได๎ด๎วย
ตนเอง ได๎ฝึกค๎นคว๎าแสวงหาความรู๎ รวบรวม
ข๎อมูลและสร๎างสรรค์ความรู๎ ฝึกตนเองให๎มี
วินัย และรับผิดชอบในการทางาน ฝึกประเมิน
ปรับปรุงตนเองยอมรับผู๎อื่น ตลอดจนสนใจใฝุรู๎
ใฝุเรียนอยํางตํอเนื่อง มีวิจารณญาณในการ
เลือกรับ และใช๎ Social Media ในทางที่เป็น
ประโยชน์ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงและแก๎ปัญหาการใช๎สื่อตํางๆ ในทางที่ไมํถูกต๎อง ศึกษาเรียนรู๎ได๎ทุกเวลา ทุก
สถานที่ ทุกโอกาส และสามารถผลิต ใช๎สื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎
4. สํงผลให๎ครูพฒ
ั นาทักษะ ศักยภาพการจัดการเรียนรู๎ กระบวนการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผลด๎วย
วิธีการที่หลากหลาย พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และนาแหลํงเรียนรู๎มาใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ โดยนามาประยุกต์ใช๎ได๎
อยํางเป็นรูปธรรมตามรายวิชา ระดับชั้น พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง มุํงมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนานักเรียน
ตนเอง เพื่อนครู โรงเรียน การศึกษาและเป็นแบบอยํางที่ดี มีผลงานเชิงประจักษ์ได๎รับการยกยํอง
เชิดชูเกียรติ และได๎รับรางวัลดีเดํนระดับตํางๆ
5. โรงเรียนพัฒนาสือ่ เทคโนโลยี ระบบ ICT (Information and Communication Technology
บรรยากาศและสภาพแวดล๎อมเอื้อตํอการเรียนรู๎และเป็นแหลํงเรียนรู๎ที่เพียงพอกับการจัดการเรียนรูแ๎ ละใช๎งาน สํงผล
ให๎โรงเรียนได๎รับยกยํองเชิดชูเกียรติ ได๎รับรางวัลดีเดํนในระดับตํางๆ เชํน รางวัลโรงเรียนพระราชทาน รางวัลโลํ
พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎บทเรียน SAS
Curriculum Pathways ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา หนํวยงาน สมศ. ผํานการเมิน.รอบที่ 2 และรอบที่ 3 ใน
ระดับดีมาก ทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด และเป็นที่ยอมรับของผู๎ปกครองนักเรียน ชุมชน ในการมุํงมั่นพัฒนานักเรียน
โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎ที่ทันสมัย เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
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6. มีการนิเทศติดตามและรายงานผล เชํน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎เทคโนโลยีสื่อ
สังคม (Social Media) รายงานผลการใช๎บทเรียน SAS Curriculum Pathways รายงานผลการจัดการเรียนรู๎ เรื่อง
อาเซียน (ASEAN) ผลงานนักเรียน ผลงานครูที่เป็นเชิงประจักษ์ ฯลฯ
7. CSHSCR Social Media Innovative เป็นประโยชน์ทางการศึกษา และเกิดระบบ Community แหํงการเรียนรู๎
บนเครือขํายอินเทอร์เน็ต เป็นต๎น
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การจัดการศึกษาแบบมีสวํ นรํวมโดยใช๎อาเภอเป็นฐาน
: ศรีบรรพตโมเดล
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โรงเรียนบ๎านโหล๏ะเร็ด เลขที่ 38 หมูํที่
5 ตาบลเขายํา อาเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
สังกัด สพป. พัทลุง เขต 1 สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบัน นายสมชาย มณี
รัตน์ ดารงตาแหนํง ผู๎อานวยการโรงเรียน ได๎
สร๎างสรรค์และพัฒนา นวัตกรรมการศึกษา ด๎าน
การบริหารและจัดการสถานศึกษา การจัดการ
ศึกษาแบบมีสวํ นรํวมโดยใช๎อาเภอเป็นฐาน : ศรี
บรรพตโมเดล เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎
สูงขึ้น ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการศึกษา
วิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis)
สารสนเทศทางการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ปีการศึกษา
2554 พบวํา ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน นักเรียนมีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ในวิชาภาษาไทย
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ไมํผํานเกณฑ์ ร๎อยละ 11.49,24.61 และ 37.67 ตามลาดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ยัง
มีเครือขํายที่มีโรงเรียนคุณภาพต่ากวําคําเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ โดยเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่ง
เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) โดยภาพรวมเฉลี่ยร๎อยละ 39.35 ซึ่งยังต่า
กวําระดับประเทศ (40.91)และประเด็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับคุณภาพการศึกษาในมิติอื่นๆ ผู๎บริหาร คณะครู
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ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนบ๎านโหล๏ะเร็ด

52

กรรมการสถานศึกษา และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องจึงได๎ดาเนินการ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษา การจัดการศึกษาแบบมีสวํ นรํวมโดย
ใช๎อาเภอเป็นฐาน :ศรีบรรพตโมเดล เพื่อแก๎ไขปัญหาดังกลําว จน
ประสบความสาเร็จ

ข๎

OSOI
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อค๎นพบ
ต๎นแบบของแนวทางการพัฒนา

53

ในการดาเนินการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาการจัดการศึกษาแบบมีสวํ นรํวมโดยใช๎อาเภอเป็นฐาน :
ศรีบรรพตโมเดล ผู๎มีสํวนรํวมในการดาเนินการ ได๎ระดมความคิดและสรุปรูปแบบความรํวมมือสาหรับศรีบรรพต
“SRIBANPHOT MODELS” ให๎เป็นหนึ่งเดียว ซึ่ง
ประกอบด๎วยสาระสาคัญสาหรับการดาเนินการ
ได๎แกํ
S = Synergy หมายถึง มองเปูา
ผลสัมฤทธิ์เดียวกันทั้งอาเภอ
R = Religion and Culture หมายถึง
เน๎นการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ศาสนาและวัฒนธรรม
I = Image หมายถึง การสร๎าง
ภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดี
B = Behavior change หมายถึง การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน
ทุกคน
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ในการดาเนินการดังกลําวทุกภาคสํวนได๎รํวมกันกาหนดวัตถุประสงค์ที่ต๎องดาเนินการให๎บรรลุเปูาหมายที่
กาหนดใน 5 ประเด็นสาคัญ ประกอบด๎วย
1. เพื่อสํงเสริมการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. เพื่อสํงเสริมการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎ ความตระหนัก ทักษะเกี่ยวกับอาชีพภายในชุมชน
3. เพื่อปลูกฝังให๎นักเรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมและการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
4. เพื่อสํงเสริมการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีสุขภาวะชุมชนที่ดี
5. เพื่อให๎ผู๎ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาแบบมีสํวนรํวม

OSOI

A = Attitude on Career
หมายถึง การให๎นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตํอ
อาชีพในชุมชน
N = Network หมายถึง การสร๎าง
เครือขํายความรํวมมือจากทุกภาคสํวน
P = Participation หมายถึง การ
มีสํวนรํวมของชุมชน
H = Health หมายถึง การมีสุข
ภาวะชุมชนที่ดี
O = Opportunity หมายถึง การให๎โอกาสทางการศึกษาแกํทุกฝุายที่เกี่ยวข๎อง
T = Thinking system หมายถึง การพัฒนาการคิดอยํางเป็นระบบ
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มิปญ
ั ญาสร๎างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
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การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ; รูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสํวนรํวมโดยใช๎อาเภอเป็นฐาน : ศรี
บรรพตโมเดล กาหนดไว๎ดังนี้
ระดมความคิ
ระดมความคิดดเห็เห็นนการมี
การมีสํวสนรํ
ํวนรํวมโดย
วมจาก
ใช๎ทุอกาเภอเป็
นฐาน
ภาคสํวนที
่เกี่ย:วข๎ศรีองบรรพตโมเดล

รํวมคิด

จัดทานวัตกรรม คือ คูํมือผู๎ปกครอง
นักเรียน และ หลักสูตร คูํมือกิจกรรม

รํวรํมวางแผน
วมวางแผน

รํรํววมปฏิ
มปฎิบบตั ตั ิ ิ

2556

โรงเรียน ผู๎สอน ดาเนินการตามคูํมือ

นิเทศ กากับ คิดตาม ประเมินผล

รํรํววมประเมิ
มประเมินน

OSOI

w
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โรงเรียนมีคุณภาพตามที่กาหนด

รํวรํมชืวมชื
น่ ชม
น่ ชม

บ

มี

4. ด๎านผลผลิต ตามความคิดเห็นของผูป๎ กครองนักเรียน มี
ความพึงพอใจอยูํในระดับ มากที่สุด ( = 4.71 S.D. = 0.64) จากผล
การการดาเนินโครงการข๎าพเจ๎ามีข๎อเสนอแนะที่จะนามา
ประยุกต์ใช๎กับหนํวยงานดังนี้คือการจัดการศึกษาแบบมีสํวนรํวมนั้น
สํงผลตํอคุณภาพผู๎เรียนอยํางแท๎จริงดูจากความพึงพอใจของ
ผู๎ปกครองนักเรียนและคุณภาพผู๎เรียนที่พัฒนาขึ้นในทุก ๆด๎านไมํวํา
ด๎านคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์ อาชีพตามบริบท
ชุมชน ด๎านสุขภาวะในชุมชนและด๎านวิถีชีวิต ศาสนาและวัฒนธรรม
ควรให๎หนํวยงานที่รับผิดชอบให๎ความสาคัญขยายผลการดาเนินงานไปในทุกโรงเรียนอาจใช๎ตาบลเป็นฐาน หรืออาเภอ

2556

2. ด๎านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของผูป๎ กครอง
นักเรียน มีความพึงพอใจอยูํในระดับ มากที่สุด ( = 4.81 S.D. =
0.51)
3. ด๎านนวัตกรรม ตามความคิดเห็นของผูป๎ กครองนักเรียน
ความพึงพอใจอยูํในระดับ มากที่สุด ( = 4.72 S.D. = 0.65)

OSOI

สรุปผลการประเมิน ในภาพรวมของโครงการการจัดการศึกษาแบบมีสํวนรํวมโดยใช๎อาเภอเป็นฐาน : ศรี
บรรพตโมเดล ปีการศึกษา 2555 ความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียน อยูํในระดับมากที่สุด ( = 4.73 S.D.= 0.89)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านก็พบวําผู๎ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจ
ตํอโครงการการจัดการศึกษาแบบมีสํวนรํวม โดยใช๎อาเภอเป็น
ฐาน : ศรีบรรพตโมเดลอยูํในระดับมากที่สุดทุกด๎าน ดังนี้
1. ด๎านบริหารจัดการ ตามความคิดเห็นของผู๎ปกครอง
นักเรียน มีความพึงพอใจอยูํในระดับ มากที่สุด ( = 4.68 S.D. =
0.64)
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ทสรุป
ของความสาเร็จ

56

E 14

2556

รางวัลเหรี ยญทอง 16 เรื่ อง | [Pick the date]

ป

การพัฒนานักเรียนแกนนา สูกํ ารเป็นนักเรียนเพือ่ นทีป่ รึกษา
(YC:Youth Counselor) โรงเรียนวัดไรํขิงวิทยา)
ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนวัดไรํขิงวิทยา

โรงเรียนวัดไรํขิงวิทยา เลขที่ 53 หมูํที่ 2 ตาบล ไรํขิง อาเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปัจจุบัน นายองอาจ ตรีชนั้ ดารงตาแหนํง ผู๎อานวยการโรงเรียน ได๎สร๎างสรรค์และพัฒนา นวัตกรรมการศึกษา
ด๎านจิตวิทยา การพัฒนานักเรียนแกนนา สูกํ ารเป็นนักเรียนเพือ่ นทีป่ รึกษา (YC:Youth Counselor) โรงเรียนวัดไรํ
ขิงวิทยา จนประสบความสาเร็จ ก็โดยการได๎เริ่มดาเนินงานดังกลําวด๎วยความมุํงมาแตํปีการศึกษา2550 จนถึงปัจจุบัน
ด๎วยการมุํงเน๎นให๎นักเรียนแกนนาสามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพและชํวยเหลือเพื่อนในลักษณะเพื่อนชํวยเพื่อน
โรงเรียนวัดไรํขิงวิทยา และจากความสาเร็จที่ปรากฏสํงผลให๎ โรงเรียนวัดไรํขิงวิทยา ได๎รับการคัดเลือกให๎เป็นโรงเรียน
ที่มีผลงานดีเดํนกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor) เป็น1 ใน 9 โรงเรียน ระดับประเทศ ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ “เกํงสร๎างชาติ” ประจาปี 2552 โดยมีคณะนักเรียนแกนนาเป็นผู๎ดาเนินงานเพื่อ
นักเรียนทุกคนในโรงเรียน ตามคาขวัญที่วํา ให๎คาปรึกษา พัฒนาแก๎ไข ชํวยอยํางเต็มใจ อนาคตสดใส ไปกับ
YC นักเรียนเพือ่ นทีป่ รึกษา นั่นเอง

ข๎
OSOI

อค๎นพบ
ต๎นแบบของแนวทางการพัฒนา
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ความมุํงมั่นและความสาเร็จในการจัดทากิจกรรมดังกลําวมาอยํางตํอเนื่องทาให๎เกิดกิจกรรมสร๎างสรรค์ตํางๆ
ตามมาในหลายมิติซึ่งเป็นกิจกรรมที่สะท๎อนแนวคิด แนวปฏิบัติและกิจกรรมที่บูรณาการให๎เกิดการเรียนรู๎ที่จะอยูํ
รํวมกับผู๎อื่น ด๎วยการงานเป็นทีม รู๎รักสามัคคี ขยายสร๎างเครือขํายให๎โรงเรียนอื่นๆ พร๎อมเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง

มิปญ
ั ญาสร๎างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

จากข๎อค๎นพบดังกลําวข๎างต๎นตํอมาได๎พัฒนาไปสูํภูมปิ ัญญาสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา การพัฒนานักเรียนแกนนา สูกํ ารเป็นนักเรียนเพือ่ นทีป่ รึกษา (YC:Youth Counselor) นั้น โรงเรียนวัด
ไรํขิงวิทยามีรูปแบบและขั้นตอนการพัฒนาอยํางเป็นระบบ ด๎วยการพัฒนานักเรียนแกนนา สูํการเป็นนักเรียนเพื่อนที่

OSOI
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ความสาเร็จดังกลําวได๎กลายเป็นแรงบันดาลใจให๎
สถานศึกษาตํางๆ ให๎เกียรติมาศึกษาดูงานกิจกรรมนักเรียน
เพื่อนที่ปรึกษาของโรงเรียนวัดไรํขิงวิทยาอยํางตํอเนื่อง และ
ใน
เวลาตํอมาได๎พัฒนาไปสูํรูปแบบของการขยายเครือขํายอยําง
รวดเร็วแกํนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาในโรงเรียนตํางๆ ของ
จังหวัดนครปฐม และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตํางๆ
นอกจากนี้งานแนะแนวและงานระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดไรํขิงวิทยา ได๎เล็งเห็นความสาคัญของ
การนาหลักจิตวิทยาการแนะแนว เข๎ามาใช๎ในการปูองกัน แก๎ไขปัญหา และสํงเสริมพัฒนานักเรียนให๎เป็นบุคลากร
แนะแนวในการให๎คาปรึกษา(Counseling) แกํเพื่อนนักเรียนด๎วยกันเอง ซึง่ จะทาให๎ได๎รับการยอมรับ โดยได๎รับความ
ไว๎วางใจกล๎าที่จะเปิดเผยเรื่องราวตํางๆของตนสูํการรับรู๎ของเพื่อนๆในลักษณะของการปรึกษาหารือเพื่อเดินไปสูํวิถีที่
ถูกต๎องของชีวิตในปัจจุบันและในอนาคตในมิติของความไว๎เนื้อเชื่อใจโดยสนิทใจ

2556

ให๎กับระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนอยํางเป็นระบบ ในทุกห๎องเรียน ทุกระดับชั้น ในภาพรวมของโรงเรียนวัดไรํขงิ
วิทยาได๎เป็นอยํางดี กํอให๎เกิดนักเรียนแกนนาเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor) ที่มีการทางานเป็นทีม มีความ
รํวมมือสามัคคีกัน แบบกัลยาณมิตรที่ดีตํอกันอยํางตํอเนื่องและยั่งยืน
งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 คณะนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา โรงเรียนวัด
ไรํขิงวิทยา ประสบความสาเร็จระดับประเทศ ได๎รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เป็นลาดับที่ 4 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได๎รบั
เกียรติบตั รพร๎อมเหรียญทอง ชนะเลิศปี 2554 และงานศิลป
หัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครัง้ ที่ 62 ปีการศึกษา 2555
คณะนักเรียนเพือ่ นทีป่ รึกษา โรงเรียนวัดไรํขงิ วิทยา ได๎รบั
รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 ใน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 อีกทัง้ ได๎รบั รางวัลเกียรติบตั ร
เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 46
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ปรึกษา อยํางตํอเนื่อง เป็นระบบและขยายเครือขํายในระดับโรงเรียน ด๎วยการจัดอบรมแกํหวั หน๎าห๎องและตัวแทน
ห๎องเรียนละ 2 คน เพื่อให๎นักเรียนได๎มีสํวนรํวมในการดูแลชํวยเหลือเพื่อนได๎อยํางเหมาะสมกับสภาพความพร๎อมของ
แตํละบุคคล รํวมกับครูผู๎สอนประจารายวิชา ครูที่ปรึกษาชั้น และครูแนะแนว พร๎อมกับการดาเนินงานของนักเรียน
เพื่อนที่ปรึกษา (YC)

59

ผลจากการพั ฒ นานั ก เรี ย นแกนน า สูํ ก ารเป็ น นั ก เรี ย นเพื่ อ นที่ ป รึ ก ษา (YC:Youth Counselor)
ปรากฏวํ า ในงานศิลปหั ตกรรมนั ก เรีย น ระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 62 ปีก ารศึก ษา 2555 คณะนั ก เรีย นเพื่อ นที่ ปรึ ก ษา
(YC:Youth Counselor) โรงเรียนวัดไรํขิงวิทยา ได๎รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 อีกทั้งได๎รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6
และงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 คณะนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา โรงเรียนวัดไรํขิง
วิทยา ประสบความสาเร็จระดับประเทศ ได๎รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน เป็นลาดับที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได๎รับเกียรติบัตรพร๎อมเหรียญทองชนะเลิศ ทาให๎มีสถานศึกษาตํางๆ ให๎
เกียรติมาศึกษาดูงานกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาอยํางตํอเนื่อง พร๎อมมีก ารขยายเครือขํายแกํนักเรียนเพื่อนที่
ปรึกษาในโรงเรียนตํางๆ ของจังหวัดนครปฐม และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตํางๆตํอเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ความคิดสร๎างสรรค์ในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth
Counselor) ได๎มีการวางแผนไว๎อยํางเป็นระบบ โดยการพัฒนานักเรียนแกนนา สูํการเป็นนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
(YC:Youth Counselor) ดังกลําวงานแนะแนวโรงเรียนวัดไรํขิงวิทยา จะมุํงเน๎นคุณลักษณะผู๎เรียนในกิจกรรมแนะ
แนว ตามหลักทฤษฎีการให๎คาปรึกษา (Counseling) ตามขั้นตอนตามลาดับ ดังนี้
1. การใช๎หลักจิตวิทยาของกลุํมเพื่อน (Peer Psychology / Peer to Peer - 2P) เป็นพื้นฐานในการ
เสริมสร๎างสัมพันธภาพ และการชํวยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะนักเรียนในโรงเรียนมีพื้นเพ มีวัยใกล๎เคียงกัน มีวิถี
ชีวิตประจาวัน มีกิจกรรมรํวมกัน มีความสนิทสนมคุ๎นเคยและไว๎ใจกัน สามารถสื่อสารกันได๎อยํางเปิดเผย มีความ
จริงใจและเข๎าใจกันได๎งําย
2. การให๎คาปรึกษาโดยเพื่อน (Peer Counseling) มุํงให๎นักเรียนที่มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนๆได๎มีบทบาท
สาคัญในการมีสํวนรํวมในกระบวนการแนะแนวโดยทาหน๎าที่บริการให๎คาปรึกษาเพื่อนนักเรียนด๎วยกัน และได๎มีสํวน
รํวมในการพัฒนาระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน
3. นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor) เป็นนักเรียนที่โรงเรียนได๎พิจารณาคัดสรรวําเป็นผู๎มี
มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถคิดวิเคราะห์ มีจิตอาสาในการรับฟัง ให๎คาปรึกษาหารือ และได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎
ความสามารถในการให๎คาปรึกษาเบื้องต๎น ปฏิบัติหน๎าที่ให๎คาปรึกษาเพื่อนด๎วยกันได๎ โดยการดูแลชี้แนะอยํางใกล๎ชิด
ของครูแนะแนว
4. การใช๎ ทฤษฎีการให๎คาปรึกษา สาหรับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor)
5. การใช๎เทคนิคการให๎คาปรึกษา สาหรับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor)
6. การใช๎กระบวนการให๎บริการให๎คาปรึกษา (Counseling) ควบคูํกับการตรวจสอบคุณภาพ
การดาเนินงานของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor) ตามหลัก PDCA
7. การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา นักเรียนแกนนา สูํการเป็นนักเรียนเพื่อนที่ปรีกษา (YC:Youth
Counselor) เพื่อความสาเร็จในการมีสํวนรํวมดูแลชํวยเหลือเพื่อน ของนักเรียน YC โรงเรียนวัดไรํขิงวิทยา
ดาเนินการตามขั้นตอนอยํางเป็นระบบ ดังนี้

โครงการอบรมนักเรียน
แกนนา YC ของ
โรงเรียนวัดไรํขงิ วิทยา

โครงการฝึกปฏิบตั กิ ารให๎

การติดตามประเมินผลภายใน

คาปรึกษาของนักเรียน YC ในโรงเรียน
วัดไรํขงิ วิทยา

และสังเคราะห์ความรู๎
- ติดตามประเมินผลนักเรียน YC

- ถอดบทเรียน ) สรุปบันทึกการ
ถอดความรูน๎ กั เรียน YC ทีป่ ระสบผลสาเร็จ

ให๎คาปรึกษาของนักเรียน YC(

เอกสาร/ผลิตความรู-๎
ถอดบทเรียน- YCและ
ประสบการณ์นักเรียน

พัฒนาศักยภาพ
โครงการโดยผําน
กระบวนการให๎
คาปรึกษาของนักเรียน
เพือ่ นทีป่ รึกษา YC

-การติดตามประเมินผลโครงการ YC
-สร๎างองค์ความรู๎ / ทักษะการให๎คาปรึกษา
-สังเคราะห์องค์ความรู๎ การปฏิบัติงาน / YC
-ผลการประเมินตนเอง /การให๎คาปรึกษา
ของนักเรียนเพี่อนที่ปรึกษา YC

2556

ภายในโครงการ

ผลสาเร็จของการดาเนินงานนักเรียน CY
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เทคนิคการให๎คาปรึกษาทีใ่ ช๎ในการปฏิบตั งิ าน
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ทสรุป
ของความสาเร็จ

ความสาเร็จของความคิด
สร๎างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา การพัฒนานักเรียนแกนนา
สูํการเป็นนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
(YC:Youth Counselor) ของโรงเรียน
วัดไรํขิงวิทยานั้น การดาเนินการอยํางเป็นระบบและการออกแบบการพัฒนามาเป็นอยํางดีทาให๎ประสบความสาเร็จ
เป็นอยํางสูง ซึ่งคุณูปการดังกลําวทาให๎ โรงเรียนวัดไรํขงิ วิทยา ได๎รบั การแตํงตัง้ จากสานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ให๎งานแนะแนว โรงเรียนวัดไรํ ขงิ วิทยา เป็นศูนย์การพัฒนา
นักเรียนเพือ่ นทีป่ รึกษา(YC:Youth Counselor) ประจาภาคกลาง พร๎อมสนับสนุนเงินงบประมาณจานวน 100,000
บาท ในปี พ.ศ. 2555 เพือ่ การพัฒนานักเรียนแกนนาและขยายเครือขํายให๎กับคณะครูและนักเรียนแกนนาในโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม และโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดสานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม ทาให๎มีคณะ
แกนนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor) เพื่อชํวยเหลือในการให๎คาปรึกษา (Counseling) เป็นการ
พัฒนา เสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนอยํางเป็นระบบ ด๎วยความรํวมมือจากทุกฝุาย
มาจนถึงปัจจุบัน
สาระรายละเอียดในการดาเนินการการพัฒนานักเรียนแกนนา สูํการเป็นนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
(YC:Youth Counselor) โรงเรียนวัดไรํขิงวิทยา เป็นเสมือนตาราเลํมใหญํที่มีรายละเอียดซึ่งจะนาไปสูํความสาเร็จใน
หลากหลายรูปแบบซึ่งหากสถานศึกษาใดสนใจที่จะศึกษาเรียนรู๎เพื่อเดินตามรอยทางแหํงความสาเร็จดังกลําวแล๎ว
แนะนาวําขอให๎คณะผู๎รับผิดชอบเดินทางไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนวัดไรํขิงวิทยาจะดีที่สุด
คา
วําดีที่สุดนั้น เพราะวํา ภูมิปัญญาแหํงความสาเร็จทั้งหลายของผู๎ปฎิบัติแล๎ว สาเร็จแล๎ว พิสูจน์ผลอันสมบูรณ์แล๎วยํอม
สํองทางปัญญาให๎ผู๎เดินตามรอยทางแหํงความสาเร็จนั้นประสบความสาเร็จอยํางงดงามตามไปด๎วย
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ภูมปิ ญ
ั ญาทัง้ หลายยํอมสํองทางปัญญาซึง่ กันและกัน
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หลักสูตรท๎องถิน่ สถานศึกษา
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ั ญาท๎องถิน่ เวียงกาหลง
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โรงเรียนแมํเจดีย์วิทยาคม เลขที่ ๑๓๙
ถนน เชียงราย – เชียงใหมํ ตาบลแมํเจดีย์
อาเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย สังกัด สพม.
เขต ๓๖ จังหวัดเชียงราย 9 สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบัน นายพิเศษ
อาษา ดารงตาแหนํง ผู๎อานวยการโรงเรียน ได๎
สร๎างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาด๎าน
หลักสูตร หลักสูตรท๎องถิน่ สถานศึกษา การ
อนุรกั ษ์ภมู ปิ ญ
ั ญาท๎องถิน่ เวียงกาหลง โดยมีวัตถุประสงค์
สาคัญ ๓ ประการ ได๎แกํ
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ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนแมํเจดียว์ ทิ ยาคม

๑. เพื่อพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่นสถานศึกษา เรื่องการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเวียงกาหลง ซึ่งเป็นหลักสูตรบูรณา
การ ๘ กลุํมสาระการเรียนรู๎
๒. เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจ และเกิด
จิตสานึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่นอยํางยั่งยืน

OSOI

๓. เพื่อให๎นักเรียนสามารถแสดงออกด๎านความคิด
ริเริ่มสร๎างสรรค์ การประยุกต์ใช๎ความรู๎ ในชีวิตประจาวันได๎

62

รางวัลเหรี ยญทอง 16 เรื่ อง | [Pick the date]
2556

โรงเรียนแมํเจดีย์วิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมขนาด
กลาง เป็นโรงเรียนที่มีเขตพื้นที่บริการในเขตชุมชนโบราณ ที่
ชื่อวํา “เวียงกาหลง” ซึ่งมีอายุไมํต่ากวํา ๑,๐๐๐ ปี เขต
พื้นที่ในการให๎บริการทางการศึกษาประกอบด๎วยตาบลตํางๆ
ได๎แกํ เทศบาลตาบลแมํขะจาน , องค์การบริหารสํวน
ตาบลแมํเจดีย,์ องค์การบริหารสํวนตาบลแมํเจดีย์ใหมํ,
เทศบาลตาบลเวียงกาหลง
วัตถุประสงค์สาคัญในการจัดทา
หลักสูตรท๎อง เกิดจากการที่ผู๎บริหาร คณะครู ประชาชน
ในชุมชน ตระหนักถึงความสาคัญของท๎องถิ่นซึ่งเป็น

OSOI

แผํนดินประวัติศาสตร์ที่มีความสาคัญมาแตํโบราณกาล โดยมีประวัติความเป็นมา รํองรอยการอยูํอาศัย ศิลปวัตถุที่มี
คุณคําผูกพันในวิถีชีวิตของผู๎อยูํอาศัยมาแตํครั้งอดีตที่ได๎สะท๎อนให๎เห็นถึงความเจริญรุํงเรืองในรูปแบบของโบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุที่มีคุณคํานับอเนกอนันต์ที่มีคุณคําและเป็นมรดกสาคัญทางด๎านประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่มี
ความหมายและมีคุณคําที่อนุชนรุํนหลังสมควรต๎องสืบสานเรียนรู๎สืบไปในอนาคต
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ข๎

เพื่อเป็นการธารงรักษาภูมิปัญญาของแผํนดินไว๎ให๎อนุชนได๎ศึกษาเรียนรู๎ประวัติศาสตร์ท๎องถิ่นของแผํนดินถิ่น
เกิด จึงได๎ดาเนินการจัดทาหลักสูตรท๎องถิน่ สถานศึกษา การอนุรกั ษ์ภมู ปิ ญ
ั ญาท๎องถิน่ เวียงกาหลง ขึ้น

2556
OSOI

แนวคิดในการจัดทาและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาด๎าน
หลักสูตรท๎องถิ่นเพื่อ การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเวียงกาหลง
สืบเนื่องมาจากพํอครู ทัน ธิจิตตัง ครูวิทยากรภูมิปัญญาท๎องถิ่น
เวียงกาหลง ที่โรงเรียนแมํเจดีย์วิทยาคมได๎เชิญมาให๎ความรู๎แกํ
เด็กนักเรียน เป็นผู๎ที่ทาการศึกษาค๎นคว๎าเรื่องราวเกี่ยวกับเมือง
โบราณเวียงกาหลง มากวํา ๑๘ ปี ได๎มีแนวคิดที่จะอนุรักษ์ และ
เผยแพรํความรู๎ เทคนิค และทักษะในกระบวนการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง สูํเยาวชนให๎มีความรู๎ มีจิตสานึกใน
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่นโบราณให๎คงดารงอยูํ ทั้งนี้เนื่องจาก
ปัจจุบันได๎มีการลักลอบขุดค๎นเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลงโบราณ
เพื่อสํงขายให๎ชาวตํางชาติจนเกือบจะสูญสิ้นเนื่องจากเป็น
เครื่องปั้นดินเผาที่มีเอกลักษณ์งดงามเป็นพิเศษ การขึ้นรูปเครื่องปั้น
ที่
ทาได๎บางและมีน้าหนักเบา มีการเขียนลายสีดาใต๎เคลือบ มีเคลือบ
แก๎วที่ใส ออกสีฟูา และ สีเขียว แสดงถึงวิวัฒนาการในการปรับปรุง
วิธีการผลิตให๎คุณภาพสินค๎าที่ผลิตขึ้นจากแหลํงผลิตและแหลํง
วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีที่สุด จึงเป็นที่ต๎องการของนักสะสมของเกํา
จากทั่วโลก ซึ่งในปัจจุบันชาวตํางชาติได๎เข๎ามาศึกษาพบวํา
เครื่องปั้นดินเผาดังกลําวมีคุณภาพสูงเนื่องจากวัตถุดิบเป็นแรํดินที่
มีฐาตุเกาลีนสูง จึงทาให๎การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ได๎บางกวําดินแหลํง
อื่นๆ เป็นดินตะกอนลาวาภูเขาไฟที่มีการทับถมเป็นเวลาหลายล๎านปี ชาวตํางชาติจึงขุดสารวจแหลํงเตา
เครื่องปั้นดินเผาดังกลําวจากนั้นนาความรู๎ที่ได๎ไปจัดพิมพ์เป็นหนังสือเพื่อ จาหนํายทั้งภาษาไทย และ
ภาษาตํางประเทศเผยแพรํไปทั่วโลก เป็นผลทาให๎มีชาวตํางประเทศมาสัมปทานขุดแรํดิน ในเขตเวียงกาหลงโบราณไป
จาหนํายยังตํางประเทศ เป็นจานวนมาก
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อค๎นพบ
ต๎นแบบของแนวทางการพัฒนา
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ภู

มิปญ
ั ญาสร๎างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา หลักสูตรท๎องถิน่
สถานศึกษา การอนุรกั ษ์ภมู ปิ ญ
ั ญาท๎องถิน่ เวียงกาหลง โรงเรียนได๎
จัดทาหลักสูตรท๎องถิ่นขึ้นมาใช๎ในการเรียนการสอนเรื่องการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาเวียงกาหลงและทดลองใช๎ในการเรียนการสอนตั้งแตํภาคเรียนที่
๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นต๎นมาโดยมีรายละเอียดการออกแบบการ
จัดการเรียนรู๎อิงมาตรฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู๎ เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎
เรียนรู๎อยํางเข๎าใจในแตํละเรื่องโดยละเอียด โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
สร๎างสรรค์และพัฒนาไว๎ดังนี้
๑. เพื่อพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่นสถานศึกษา เรื่องการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเวียงกาหลง ซึ่งเป็นหลักสูตรบูรณาการ ๘ กลุํมสาระ
การเรียนรู๎
๒. เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจ
และเกิดจิตสานึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
อยํางยั่งยืน

OSOI

๓. เพื่อให๎นักเรียนสามารถแสดงออก
ด๎านความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ การประยุกต์ใช๎
ความรู๎ ในชีวิตประจาวันได๎กรอบแนวคิดการ
พัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่นเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปญ
ั ญา
เวียงกาหลง
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- หลักสูตรแกนกลาง
- หลักสูตรสถานศึกษา
- หลักสูตรกลุํมสาระ
- เทคนิค / วิธีการสอน
- กระบวนการจัดการเรียนรู๎
- เอกสารข๎อมูลท๎องถิ่น
- ภูมิปัญญาท๎องถิ่น

สารวจความต๎องการ ชุมชน ครู นักเรียน ผู๎ปกครอง
โครงสร๎างหลักสูตร
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กรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรท๎องถิน่
เรื่องการอนุรกั ษ์ภมู ปิ ญ
ั ญาเวียงกาหลง

2556

หนํวยการเรียนรู๎ / แผนการจัดการเรียนรู๎

OSOI

หลักสูตรท๎องถิ่น
เรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาเวียงกาหลง
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ทสรุป
ของความสาเร็จ

ผลจากการพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่นดังกลําว สํง
ให๎โรงเรียนได๎หลักสูตรท๎องถิ่นสถานศึกษาเรื่องการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเวียงกาหลงใช๎ในการจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษาเพื่อแก๎ปัญหาหนํวยงาน
ราชการ ชุมชน เยาวชนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
ไมํมีความรู๎ในเรื่องราวของประวัติความเป็นมาของ
เมืองโบราญเวียงกาหลง ความสาคัญของการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลงจึงไมํเกิดจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และแนวคิดในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรท๎องถิ่นในมิติตํางๆ อาทิ
ด๎านการเตรียมการเรียนรู๎ : ได๎แกํวิเคราะห์
ข๎อมูลเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อใช๎ในการวางแผนการ
จัดการ เรียนรู๎จัดทาข๎อมูลแหลํงการเรียนรู๎ทั้งใน
โรงเรียนและชุมชน
ด๎านการจัดการเรียนรู๎ ได๎แกํ : จัดกิจกรรม
การเรียนรู๎ โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในทุก
กลุํมสาระ
ด๎านสือ่ การเรียนรู๎ ได๎แกํ: สามารถจัดสื่อ
แหลํงเรียนรู๎ได๎ครอบคลุมตามแผนการจัดการเรียนรู๎สื่อ
การ เรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎า

OSOI

ฯลฯ
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F 28
เอกสารประกอบหลักสูตรรายวิชาอาเซียนศึกษา
ระดับปฐมวัย และประถมศึกษา

และประถมศึกษา ซึ่ง โรงเรียนพระยาประเสริฐ สุนท
ราศรัย(กระจําง สิงหเสนี) ได๎รับคัดเลือกให๎เข๎ารํวม
โครงการอาเซียนศึกษาเพื่อพัฒนาให๎มีความพร๎อมและ
ศักยภาพในการจัดการเรียนรู๎เกี่ยวกับประเทศอาเซียน
และเล็งเห็นถึงความสาคัญในการเตรียมก๎าวสูํ
ประชาคมอาเซียนของครู ผู๎ปกครอง และนักเรียน
จึงได๎กาหนดวิชาอาเซียนศึกษา เป็นรายวิชาเพิ่มเติม
ในหลักสูตรสถานศึกษา และจัดทาเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนวิชาอาเซียนศึกษาขึ้น เพื่อ
ใช๎เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนสาหรับครู และใช๎เป็นแบบฝึกสาหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแตํปฐมวัย ถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
โดยกาหนดวัตถุประสงค์ ในการสร๎างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําวไว๎ 3 ประการ ได๎แกํ
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โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจําง สิงหเสนี) เลขที่ ๗๐/๘ ซอยคุณประสะนี ถนนลาดพร๎าว ๙๔
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง สังกัด สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบัน นางราตรี ศรีไพรวรรณ
ดารงตาแหนํง ผูอ๎ านวยการโรงเรียน ได๎สร๎างสรรค์ และ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษาด๎านหลักสูตร เอกสาร
ประกอบหลักสูตรรายวิชาอาเซียนศึกษา ระดับปฐมวัย

OSOI

ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจําง สิงหเสนี)
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๑. เพือ่ สร๎างความตระหนักและเตรียมความพร๎อมของครู และ
นักเรียน ในการก๎าวสูปํ ระชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. เพือ่ พัฒนาศักยภาพของนักเรียนในด๎านความรูพ๎ นื้ ฐานเกีย่ วกับ
อาเซียน และประเทศภาคีสมาชิก
อาเซียน
๓. เพือ่ ใช๎เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาอาเซียนศึกษา
ทุกระดับชัน้ ตัง้ แตํปฐมวัยถึงชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๖
ความคิดสร๎างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว
ประสบความสาเร็จในการมีสํวนรํวมพัฒนาการศึกษาของชาติให๎ก๎าวไกลสูํ
อาเซียนอยํางดียิ่ง
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ข๎

อค๎นพบ
ต๎นแบบของแนวทางการพัฒนา

กระบวนการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว ผู๎บริหาร คณะครู และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องได๎
ระดมความคิดและดาเนินการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาบนปทัสถานที่ตอบสนองนโยบายในการดาเนินงานตาม
ปฏิญญาอาเซียนด๎านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได๎
ดาเนินการจัดทาเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาอาเซียนศึกษา เพื่อใช๎เป็นคูํมือครูในการจัดการเรียนการสอน
และแบบฝึกพัฒนาให๎นักเรียนเกิดความตระหนัก มีสมรรถนะสาคัญ และ
คุณลักษณะของเด็กไทยที่ถึงพร๎อมในการก๎าวเข๎าสูํประชาคมอาเซียน ในปี
พุทธศักราช ๒๕๕๘ สาหรับนักเรียน ทุกระดับชั้นจนประสบความสาเร็จ
เป็นแบบอยํางของความคิดสร๎างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
นะดับชาติได๎เป็นอยํางดี

ภู

มิปญ
ั ญาสร๎างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

๒.เอกสารแบบฝึกวิชาอาเซียนศึกษา สาหรับนักเรียนระดับปฐมวัย
และประถมศึกษา จานวน ๗ เลํมแนวคิดในการจัดทาเอกสารประกอบ
หลักสูตรสถานศึกษารายวิชาอาเซียนศึกษาในการจัดทาเอกสารประกอบ
หลักสูตรสถานศึกษารายวิชาอาเซียนศึกษาทางโรงเรียนได๎ แนวคิด ดังนี้
2.1 นโยบายด๎านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ ขับเคลื่อนประเทศ
ไทยให๎ก๎าวสูํประชาคมอาเซียน ที่สอดคล๎องกับนโยบายในการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยเฉพาะสถานศึกษา
ที่จะต๎องผลิตเยาวชนคนรุํนใหมํ สร๎างความตระหนักและความพร๎อม
เพื่อเป็นการเตรียมความพร๎อมในการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคม
อาเซียน ที่ต๎องดาเนินชีวิตในสังคมประชาคมอาเซียน ในปีพุทธศักราช
๒๕๕๘

2556

๑.เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษาวิชาอาเซียนศึกษาระดับ
ปฐมวัย และ ประถมศึกษาสาหรับครู จานวน ๗ เลํม
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การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาได๎ผํานกระบวนการพิจารณาโดยรอบคอบโดยผู๎บริหารและคณะครู
รวมพลังปัญญาในการกาหนดกรอบแนวคิดในการจัดทาเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาอาเซียนศึกษา ให๎
สอดคล๎องกับเปูาหมาย และคุณลักษณะเด็กไทยสูํประชาคมอาเซียนตามที่
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด โดยจัดทาเอกสารสาย
ชั้นละ ๒ เลํม

2.2 หลักสูตรแกนกลางอาเซียน (Asean Curriculum Sourcebook ) ของทางสานักเลขาธิการอาเซียน
โดยจะกาหนดให๎เป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของเด็กไทย ตั้งแตํประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา รวมถึง
การศึกษานอกโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให๎เด็กและพลเมืองอาเซียนได๎เรียนรู๎สิ่งที่
คล๎ายคลึงกัน

OSOI

2.3 หลักสูตรสถานศึกษา
2.4. คุณลักษณะเด็กไทยสูํประชาคมอาเซียน ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
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ทสรุป
ของความสาเร็จ
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ความสาเร็จของการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา เอกสารประกอบหลักสูตรรายวิชาอาเซียนศึกษา
ระดับปฐมวัย และประถมศึกษา สรุปโดยสังเขปได๎ดังนี้
๑. สถานศึกษา
1.๑ มีรายวิชาอาเซียนศึกษา จัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ เพื่อสร๎างความรู๎ความ
เข๎าใจและความตะหนักเกี่ยวกับการเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียน
1.๒ มีบรรยากาศการเรียนรู๎ และมีมุมอาเซียน
เป็นศูนย์อาเซียนศึกษา
เพื่อพัฒนาแหลํงเรียนรู๎เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน
1.3 มีสื่อนวัตกรรมการเรียนรู๎เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน
1.4 สถานศึกษามีความสามารถในการประสาน
ภาคีเครือขํายเพื่อความรํวมมือ
ในการจัดการเรียนรู๎สูํประชาคมอาเซียน
๕ข๎อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดมี .
กิจกรรมการเรียนรู๎ และกิจกรรม
ตํางที่เกี่ยวกับอาเซียน
1.5 มีบุคลากรที่มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับอาเซียน
ฯลฯ
2. นักเรียน
2.1 นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับอาเซียนและประชาคมอาเซียน
2.2 นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอาเซียนได๎อยํางน๎อย ๒ ภาษา
2.3 นักเรียนเคารพและยอมรับในความแตกตํางหลากหลายทางวัฒนธรรม
2.4 นักเรียนเห็นคุณคําความเป็นมนุษย์เทําเทียมกัน
2. 5 นักเรียนได๎รับการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎เน๎นกระบวนการคิด .
กระบวนการแก๎ปัญหากระบวนการสร๎างความตะหนัก และกระบวนการสือ่ สา
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4. ผู๎บริหารสถานศึกษา
4.1 มีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาสูํประชาคมอาเซียน
4.2 ผู๎บริหารมีทักษะในการใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะในการใช๎ ICT
พัฒนาบุคลากรของโรงเรียน
4.3 ผู๎บริหารมีความสามารถในการประสานภาคีเครือขํายเพื่อความรํวมมือการจัด
การเรียนรู๎ สูํประชาคมอาเซียน
4.4 ผู๎บริหารมีการนิเทศติดตามผลการดาเนินงานใช๎เทคโนโลยีติดตํอกับภาคีเครือขําย
ในการพัฒนาองค์ความรู๎
4.5 เผยแพรํขยายผล นวัตกรรมสูํโรงเร/ียนเครือขํายและโรงเรียนในสังกัดเดียวกัน
ที่สนใจ
5. ผูป๎ กครองชุมชน/
5.1 ผู๎ปกครองและชุมชนได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาในการเตรียมความพร๎อม
สูํประชาคมอาเซียนอยํางจริงจัง สํงเสริมกิจกรรมตํางๆของโรงเรียนที่จัดขึ้นเพื่อ
เตรียมความพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ เชํน ด๎านความรู๎
ความสามารถ สื่อการเรียนรู๎ งบประมาณ และทรัพยากร
5.2 ผู๎ปกครอง ชุมชนมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู๎สูํอาเซียน
เตรียมความพร๎อมของนักเรียนก๎าวเพื่อสร๎างองค์ความรู๎ (สัปดาห์อาเซียน)
สูํประชาคมอาเซียน

OSOI

3.1 ครูมีความตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการเรียนรู๎สูํประชาคมอาเซียน
3.2 .ครูสามารถออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่หลากหลายเน๎นกระบวนการให๎เกิดกับ
นักเรียนให๎นักเรียนเกิดความตระหนัก มีสมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะของ เด็กไทยก๎าวเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียน
3.3 ครูมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู๎สูํอาเซียน)สัปดาห์อาเซียน(
3.4 ครูได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกันและกันและนาความรู๎ไปใช๎พัฒนานักเรียน
3.5 ครูได๎รับการพัฒนาทักษะในการใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะ
การใช๎ ICT
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3. ครู
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พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา
โรงเรียนกาแพงวิทยา ถนนละงู-ทุํงหว๎า ตาบล กาแพง อาเภอ ละงู
จังหวัดสตูล สังกัด สพม. เขต 16 จังหวัด สตูล สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบนั นายเกษม ทองปัญจา
ดารง ตาแหนํง ผู๎อานวยการโรงเรียน ได๎สร๎างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาด๎านด๎านแหลํงการเรียนรู๎ พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา ภายใต๎
วัตถุประสงค์สาคัญ โดยกาหนดวัตถุประสงค์สาคัญในการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา ไว๎ ดังนี้

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาบรรยากาศทางวิชาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนในรูปแบบของ
แหลํงเรียนรู๎ให๎
นักเรียนเกิด
พฤติกรรมการเป็น
บุคคลแหํงการ
เรียนรู๎
2.เพื่อจัดเก็บข๎อมูลความหลากหลายทางชีวภาพกายภาพในท๎องถิ่นมาจัดทาเป็นสื่อประกอบการจัดการ
เรียนรู๎รายวิชาที่เกี่ยวข๎องในแหลํงเรียนรู๎พิพิธภัณฑ์ 3.เพื่อ
บริการแหลํงเรียนรู๎วิทยาศาสตร์แกํนักเรียนและผู๎สนใจ
4.เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานพิพิธภัณฑ์โรงเรียน
ตลอดจนพัฒนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของเครือขําย
การศึกษาภายนอกโรงเรียน

การออกแบบนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนา

OSOI

เพื่อให๎การออกแบบนวัตกรรมพัฒนาสอดคล๎องกับบริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก คณะทางานกาหนดแนวคิด
เป็นนวัตกรรมการสร๎างแบบแผน ( model ) เพื่อให๎การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กในโรงเรียนมีความเป็นเอกลักษณ์
( Identity ) ในเอกลักษณะเฉพาะ ดังนี้
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 งานเก็บข๎อมูลท๎องถิน่ : เพื่อเป็นฐานข๎อมูลตั้งต๎นใน
งานสํงเสริมให๎นักเรียนเกิดกลุํมสนใจเพื่อเปิดโลกทัศน์ใหมํใน
หลากหลายมิติ
 งานเก็บและจัดแสดงตัวอยําง : เป็นการพัฒนา
บรรยากาศทางวิทยาศาสตร์ ในรูปของแหลํงเรียนรู๎พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา
 งานพัฒนานักเรียนวิทยากร : พัฒนานักเรียนที่มี
ความสนใจเฉพาะในรูปของการจัดการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม (
Co – operative learning ) ผํานกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนในรูป
ของชุมนุมพิพิธภัณฑ์
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 การจัดการเรียนรูแ๎ บบศึกษาสารวจ : เพื่อ
บูรณาการการเรียนรู๎จากห๎องเรียนในรายวิชาธรณีวิทยา
และชีววิทยา สูํโลกรอบตัวของนักเรียน เพื่อพัฒนา
กระบวนการคิดวิเคราะห์ เป็นต๎น
 งานอุทยานการศึกษา: ซากดึกดาบรรพ์ใน
ท๎องถิ่นในรูปของแผนที่แสดงตาแหนํง ฯ
 งานบริการทางการศึกษา : ให๎บริการข๎อมูล
ท๎องถิ่น การจัดการเรียนรู๎ และการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎
แกํหนํวยงานที่สนใจ หรือเกี่ยวข๎อง ฯ
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ผลงานความสาเร็จทีเ่ กิดจากการดาเนินงาน อาทิ
 ด๎านการพัฒนาบรรยากาศทางวิชาการ อาทิ
 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การเชื่อมโยงความรู๎จากในห๎องเรียนสูํสภาพจริงตาม
ธรรมชาติ ฯ
 ผลการดาเนินงานพัฒนานักเรียนวิทยากร อาทิ
 การพัฒนาวิทยากรโดยใช๎กระบวนการการจัดการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม ( Co – operative
learning ) ในห๎องพิพิธภัณฑ์ฯ ผนวกกับการเรียนรู๎จากการศึกษาสารวจเพิ่มเติมในภาคสนาม ฯ
 ด๎านการจัดเก็บข๎อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในท๎องถิ่น อาทิ ข๎อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
จานวนมาก

G 10

ป

มหัศจรรย์ อํานคิด สร๎างชีวติ รักการอําน สานฝันสูํ
50 กิจกรรมดี มีมาฝาก

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
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สังกัด

OSOI

โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ เลขที่ 18 ถ. โกสีย์ ต. ปากน้าโพ อ. เมือง ฯ จ. นครสวรรค์
สานักบริหารงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ปัจจุบนั
นางสาวทัศนีย์ กรรณิกา ดารง ตาแหนํง ผู๎อานวยการโรงเรียนลาซาลโชติรวี
นครสวรรค์ ได๎สร๎างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาด๎านด๎านแหลํงการเรียนรู๎
มหัศจรรย์ อํานคิด สร๎างชีวติ รักการอําน สานฝันสูํ 50 กิจกรรมดี มีมาฝาก โดย
กาหนดวัตถุประสงค์สาคัญในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาฯ ไว๎ 6 ประการ
ประกอบด๎วย
1.เพื่อให๎นักเรียนได๎มีกิจกรรมเพื่อได๎ฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์
อยํางมีเหตุผลและก๎าวทันสูํประชาคมอาเซียน
2.เพื่อให๎ครูและนักเรียนมีการพัฒนาและฝึกนิสัยรักการอําน
ที่ดี
3.เพื่อให๎นักเรียนได๎รํวมกิจกรรมสํงเสริมการอํานที่ห๎องสมุด
จัดขึ้นอยํางสนุกสนาน
4.เพื่อสร๎างนิสัยรักการอํานหนังสือที่มีสาระประโยชน์ทุก
ประเภทให๎แกํนักเรียน
5.เพื่อสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค์ การรํวมมือทางานเป็นหมูํ
คณะและสร๎างคุณธรรม
ให๎นักเรียนรู๎จักแบํงปันความรู๎ให๎แกํผู๎อื่นพร๎อมเข๎าสูํประชาคม
อาเซียน
6.เพื่อสํงเสริมการเรียนการสอน เสริมสร๎างเจตคติที่ดีตํอ
ห๎องสมุด มีนิสัยรักการอําน
การค๎นคว๎าของครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป
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อค๎นพบ
ต๎นแบบของแนวทางการพัฒนา
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กระบวนการพัฒนานวัตกรรม มหัศจรรย์ อํานคิด สร๎างชีวติ รัก
การอําน สานฝันสูํ 50 กิจกรรมดี มีมาฝากของโรงเรียนลาซาลโชติรวี
นครสวรรค์ เริ่มต๎นอยํางเป็นระบบด๎วยการทบทวนผลที่เกิดจากการ
ประเมินมาตรฐานภายในโรงเรียนซึง่ พบวําผลการประเมินมาตรฐานที่อยูํ
ในระดับดีมาก ซึ่งยังต๎องได๎รับการพัฒนาตํอไปอยํางยั่งยืน ได๎แกํ
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มาตรฐานที่ 3 นักเรียนมีทักษะ
ในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองรักการ
เรียนรู๎ และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง
มาตรฐานที่ 4 นักเรียนมี
ความสามารถในการคิดอยํางเป็นระบบ
คิดสร๎างสรรค์ ตัดสินใจแก๎ปัญหาได๎อยําง
มีสติสมเหตุผล มาตรฐานที่ 11 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล๎อมและการบริการที่สํงเสริมให๎นักเรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาโรงเรียนให๎บรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน๎นที่กาหนดขึ้นซึ่งได๎
กาหนดเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ “รักการอําน เสริมสร๎างคุณธรรม” ซึ่งมีความสอดคล๎องกับผลจากการ
ประเมินมาตรฐานการศึกษาจากสานักมาตรฐานการศึกษาแหํงชาติ พบวําผลวิเคราะห์ คิดอยํางเป็นระบบ คิด
สร๎างสรรค์ ตัดสินใจแก๎ปัญหาได๎อยํางมีสติสมเหตุผล โดยมีอัตลักษณ์ และวิสัยทัศน์ซึ่งสอดคล๎องกับผลสรุปมาตรฐาน
การศึกษาระดับชาติ
จากการวิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่โรงเรียนกาหนดพบวําอยูํในระดับดีมาก แตํโรงเรียนต๎องการ
จุดเน๎นให๎นักเรียนมีทักษะในการศึกษาหาความรู๎ รักการอําน การเรียนรู๎การคิด วิเคราะห์ พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง
แบํงปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผํซึ่งกันและกัน จึงควรสํงเสริมจุดแข็งของโรงเรียนให๎ยั่งยืน สํวนมาตรฐานอื่น ๆอยูํในระดับดี
มาก
แม๎ผลจากการประเมินมาตรฐานภายในโรงเรียนจะอยูํในระดับมาตรฐานที่สูง แตํผู๎บริหารและคระครูยังคงมี
ความมุํงมั่นในการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา มหัศจรรย์ อํานคิด สร๎างชีวิต รักการอําน สานฝันสูํ 50

กิจกรรมดี มีมาฝาก เพื่อพัฒนาศักยภาพผู๎เรียนให๎พัฒนาศักยภาพของแตํละคนก๎าวไปสูํจุดหมายสูงสุดของการพัฒนา
ศักยภาพภายในตนเองให๎เพิ่มพูนเป็นขุมทรัพย์ในตนที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นตํอไปในอนาคต

มิปญ
ั ญาสร๎างสรรค์

ยอดจาก 42 กิจกรรม เป็น 50 กิจกรรม ใน “มหัศจรรย์ อํา นคิด
สร๎างชีวติ รักการอําน สานฝันสูํ 50 กิจกรรมดี มีมาฝาก” ในแตํละ
กิจกรรม อาทิ
1.มหัศจรรย์ กิจกรรมยอดนักอําน 2.มหัศจรรย์ กิจกรรม
ปฏิทนิ ความรู๎ 3.มหัศจรรย์กจิ กรรมโต๏ะจีนหนังสือ
4. มหัศ จรรย์ กิจ กรรมต๎ม ย าค าไทย 5. มหัศ จรรย์
กิจกรรมคาไทยอํานสนุก 6. มหัศจรรย์ กิจกรรมคาเสนํห์คาไทย
7. มหัศ จรรย์ ค าไทยใช๎ ส นุ ก 8. มหัศ จรรย์ กิจ กรรมขวด
มหัศจรรย์ สร๎างสรรค์นกั อําน 9. มหัศจรรย์ กิจกรรมต๎นไม๎ปริศนา 10. มหัศจรรย์ กิจกรรมทายคานารักสื่อภาษา
มหัศจรรย์ กิจกรรมเกมฝึกสมอง ลองภาษา 11.มหัศจรรย์ กิจกรรมตอบได๎ให๎รางวัล ครู13. มหัศจรรย์ กิจกรรม
Walk Rally 14. มหัศจรรย์ กิจกรรมสื่อรักจากคอมพิวเตอร์ 15. มหัศจรรย์ กิจกรรมละครเวที 16. มหัศจรรย์
กิจกรรมไขํความรู๎
17. มหัศจรรย์ กิจกรรมสื่อสารจากหนังสือพิมพ์ 18. มหัศจรรย์ กิจกรรมวารสารอํานสนุก
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ด๎วยความมุํงมั่นดังกลําวผู๎บริหารและคณะครูอาจารย์ได๎รวมพลังปัญญาใช๎ ภูมิปัญญาสร๎างสรรค์และการ
ออกแบบนวัตนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโดยกาหนดขั้นตอนการพัฒนาด๎วยกระลวนการสํงเสริมให๎นักเรียนมีนิสัยรัก
การอํา น รู๎จั กใช๎ เวลาวํา งให๎ เป็ นประโยชน์ม ากยิ่ง ขึ้น โดยตํ อยอดการพัฒ นาจากฐานการพัฒ นาเดิม ในรูป ของ
กิ จ กรรมสํ ง เสริ ม การ
อําน โดยจัดทาใบงาน
ที่อ อกแบบรํ วมกัน กั บ
นักเรีย นและครูผู๎สอน
เพื่ อ ให๎ ไ ด๎ จ ดบั น ทึ ก
การคิด วิเคราะห์ โดย
จัด กิ จ กรรมพั ฒ นาตํ อ
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การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
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19. มหัศจรรย์ กิจกรรม เซียมซี รักการอําน 20. มหัศจรรย์ กิจกรรมคา
คล๎องจอง และเกมโดมิโนคาคล๎องจอง 21. มหัศจรรย์ กิจกรรมภาษา พา
22. มหัศจรรย์ กิจกรรมปก23. มหัศจรรย์ กิจกรรมปริศนาคากลอน 24.
มหัศจรรย์ กิจกรรมวัสดุไร๎เทียมทาน โดยใช๎บัตรเติมเงิน โทรศัพท์มือถือ
25. มหัศจรรย์ กิจกรรมแรลลี่ รักการอําน 26.มหัศจรรย์ กิจกรรมเสนอ
สาระนํารู๎ 5 นาที
ตอนเช๎ากํอนเข๎าแถว 27. มหัศจรรย์ กิจกรรมครอบครัวรักการอําน 28.
มหัศจรรย์ กิจกรรมเลขหมูคํ ูํใจ 29. มหัศจรรย์ กิจกรรมภาษาไทย/อังกฤษ
วันละคา เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น 30. มหัศจรรย์ กิจกรรมที่ทาการไปรษณีย์
รั ก การอํ า น 31.มหั ศ จรรย์ กิ จ กรรม บิ ง โกตามกลุํ ม สาระวิ ช า 32.
มหัศจรรย์ กิจกรรม จับเลขหมูํใสํเพลง 33. มหัศจรรย์ กิจกรรมคอนเสิร์ต
การอําน 34. มหัศจรรย์ กิจ กรรมขบวนรถไฟตัว ละครในวรรณคดี 35.
มหัศจรรย์ กิจกรรมที่นี่โทรฟรี 36. มหัศจรรย์ กิจกรรมถุงขนมแสน
37. มหัศจรรย์ กิจกรรมการ์ดแสนสวย รวยความรู๎ 38. มหัศจรรย์
กิจกรรมคาขวัญจังหวัดแสนสนุก 39. มหัศจรรย์ กิจกรรมกระป๋องนม
ตราหมี มี40. มหัศจรรย์ กิจ กรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ความรู๎ คูํ 41.
มหัศจรรย์ กิจกรรม ความหมายใบ๎คาศัพท์ 42. มหัศจรรย์ กิจกรรมดู
ภาพทราบสานวน 43. มหัศจรรย์ กิจกรรมแคตตาล็อค หนังสือนําอําน
44. มหัศจรรย์ กิจกรรม พิซซํา แสนอรํอย 45. มหัศจรรย์ กิจกรรม
สนุกด๎วยภาษา นาพาไทยไปอาเซียน 46. มหัศจรรย์ กิจกรรมเฮฮาภาษาอังกฤษสูํอาเซียน 47. มหัศจรรย์ คณิตคิด
สร๎างสรรค์ กับเงินตราอาเซียน
48. มหัศจรรย์ กิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุกเรียนรูส๎ อูํ าเซียน 49.มหัศจรรย์ กิจกรรมสดใสด๎วยสังคมบันเทิง
เริงรมย์กับอาเซียน 50. มหัศจรรย์ กิจกรรมเรียนรูส๎ ูํเพลงอาเซียน

บ
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 ก า ร ด า เ นิ น ก า ร จั ด
สภาพแวดล๎อ ม ห๎อ งสมุ ด และกิจ กรรม
สํงเสริมการอําน สํงเสริมการเรียนรู๎ อยําง
มีคุณภาพ
 การดาเนินการจัดให๎มีการใช๎
กระบวนการเรี ย นรู๎ ในการแสวงหา
ความรู๎ใหมํ ด๎วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทัน
โลก ทันอนาคต
การดาเนินการสํงเสริมการใช๎สื่อนวัตกรรมสํงเสริมการอํานตําง ๆที่หลากหลาย
 การดาเนินการจัดบรรยากาศในการแบํงปันความรู๎ซึ่งกันและกัน (Knoledge-Sharing)
 ผลการดาเนินการจัดทากิจกรรม “มหัศจรรย์ อํานคิด สร๎างชีวิต รักการอําน สานฝันสูํ
50 กิจกรรมดี มีมาฝาก” ห๎องสมุดโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นาไปบูรณาการกับทุกกลุํม สารการ
เรียนรู๎เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน

OSOI

ผลงานที่เ กิด ขึ้น จากการด าเนิน การมีหลากหลายมิติ ซึ่งสรุปพอเป็น
สังเขป เพื่อให๎เห็นความเชื่อมโยงการจากอํานสูํการพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียน
ในมิติตํางๆ อาทิ
 การดาเนินการจัดการเรียนรู๎โดยสํงเสริมการใช๎นวัตกรรมที่สํงเสริม
การคิดที่หลากหลายในการพัฒนาองค์ความรู๎ (Knowledge Thinking) ของ
ผู๎เรียนแตํละคน

รางวัลเหรี ยญทอง 16 เรื่ อง | [Pick the date]

ทสรุป
ของความสาเร็จ
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G 31
พิพธิ ภัณฑ์เพือ่ การศึกษาโรงเรียนลาปางกัลยาณี

OSOI

2556
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ป

81

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนลาปางกัลยาณี
โรงเรียนลาปางกัลยาณี เลขที่ 224 ถนน พหลโยธิน ตาบล สวนดอก อาเภอ เมือง จังหวัด ลาปาง
สังกัด สพม.เขต 35 จังหวัด ลาปาง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปัจจุบัน นายธรณินทร์ เมฆศิริ
ดารงตาแหนํง ผู๎อานวยการโรงเรียน
ได๎สร๎างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาด๎านแหลํงเรียนรู๎
พิพธิ ภัณฑ์เพือ่ การศึกษาโรงเรียน
ลาปางกัลยาณี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อการศึกษา 3 ประการ
๑. เพื่อจัดสร๎างแหลํงเรียนรู๎ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา ให๎เป็นศูนย์รวมจิตใจของโรงเรียน
ลาปางกัลยาณี
๒. เพื่อรวบรวมข๎อมูลทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
ภูมิป๎ญญาท๎องถิ่นที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของโรงเรียนลาปางกัลยาณีและจังหวัดลาปาง
๓. เพื่อให๎บริการและเผยแพรํข๎อมูลที่จัดแสดงในห๎องพิพิธภัณฑ์ด๎วยสื่อการเรียนรู๎และ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์แกํนักเรียน ครู และผู๎สนใจทั่วไป
ความคิดสร๎างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว ประสบความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ทกี่ าหนด

ข๎

อค๎นพบ
ต๎นแบบของแนวทางการพัฒนา

2556
OSOI

สถานคุณครูแคลระ รัตนศาสตร์สมบูรณ์ ครูใหญํคนแรก ผู๎ที่
เป็นปูชนียบุคคลสาคัญของโรงเรียนลาปางกัลยาณี ทั้งนี้ เพื่อ
ราลึกถึงคุณงามความดีงามที่ทํานได๎สร๎างสรรค์ไว๎เพื่อ เป็น
ศูนย์รวมจิตใจ และเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางด๎านจิตใจ ให๎ศิษย์ถือ
เป็นแบบอยํางความดีงามที่ทํานได๎กระทาไว๎ให๎โรงเรียน
เจริญก๎าวหน๎าถึงป๎จจุบัน
สํวนที่สอง เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียน
ลาปางกัลยาณี โดยรวบรวมข๎อมูลทางประวัติศาสตร์ ประวัติ
ความเป็นมาของโรงเรียน ประวัติบุคคลสาคัญในท๎องถิ่น
ประวัติเมืองลาปาง โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิป๎ญญาท๎องถิ่นที่แสดง
ถึงอัตลักษณ์ของโรงเรียนลาปางกัลยาณีและจังหวัดลาปาง
เพื่อให๎บริการและเผยแพรํข๎อมูลที่จัดแสดงในห๎องพิพิธภัณฑ์
แกํนักเรียน ครู และผู๎สนใจทั่วไปในลักษณะของการเป็น
แหลํงเรียนรู๎ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย

รางวัลเหรี ยญทอง 16 เรื่ อง | [Pick the date]

การพัฒนานวัตกรรมแหลํงการเรียนรู๎ พิพธิ ภัณฑ์เพือ่ การศึกษาโรงเรียนลาปางกัลยาณี
ได๎ดาเนินการจัดสร๎างแหลํงเรียนรู๎ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ ประกอบด๎วย 2 สํวนสาคัญ สํวนแรกเป็นคล๎ายดั่งอนุสรณ์
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ภู

มิปญ
ั ญาสร๎างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ในการดาเนินการจัดสร๎างพิพิธภัณฑ์ เพื่อการศึกษาโรงเรียนลาปางกัลยาณี ดังกลําว ผู๎บริหาร คณะครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษา ได๎รํวมกันกาหนดรูปแบบของการจัดสร๎างพิพิธภัณฑ์ดังกลําวให๎สมเกียรติภูมิที่สมบูรณ์
พร๎อมทั้งด๎านสถาปัตยกรรม เนื้อหา สาระ สื่อและเทคโนโลยีในการถํายทอดเรื่องราวในอดีตเพื่อเชื่อมรอยตํออันมี
คุณคํายิ่งแตํครั้งอดีตให๎ร๎อยเรียงและเชื่อมโยงมาถึงปัจจุบันได๎อยํางผสมกลมกลืน ด๎วยการกาหนดให๎พิพิธภัณฑ์เพื่อ
การศึกษาโรงเรียนลาปางกัลยาณี มีพื้นที่สาหรับนาเสนอเรื่องราวจานวน ๔ ห๎อง ประกอบด๎วย
ห๎องเกียรติยศ
ห๎องพญาพหรมโวหาร
ห๎องเจ๎าผูค๎ รองนครลาปาง
ห๎องทิพย์จกั ราธิวงศ์
5.4 ผลงานทีเ่ กิดขึน้ จากการดาเนินงาน
ผลงานที่เป็นนวัตกรรมแหํงการเรียนรู๎ คือ พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนลาปางกัลยาณี ประกอบด๎วย 2
สํวน ได๎แกํ สํวนที่ 1 อนุสรณ์สถานคุณครูแคลระ รัตนศาสตร์สมบูรณ์ และสํวนที่ 2 แหลํงเรียนรู๎ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์
เพื่อการศึกษา จานวน 4 ห๎อง มีรายละเอียดดังนี้

2556

สํวนที่ 1 อนุสรณ์สถานคุณครูแคลระ รัตนศาสตร์สมบูรณ์

OSOI

ห๎องที่ ๑ ห๎องเกียรติยศ

83

เป็นห๎องแสดงประวัติความเป็นมาของโรงเรียนลาปางกัลยาณี
และประวัติศาสตร์เมืองลาปาง โดยนาเสนอข๎อมูลประกอบภาพถําย การจาลองห๎องเรียนเริ่มแรก ประกอบด๎วยภาพ
สาคัญในอดีตจานวน 8 ภาพ

02: มุมถ๎วยรางวัลเกียรติยศของโรงเรียนมีการจาลองสภาพ
ห๎องเรียนในยุคแรกของโรงเรียน ซึง่ โต๏ะเรียนในสมัยแรกนัน้ ใช๎ลงั
ไม๎แทนโต๏ะเรียน สํวนโต๏ะครูตวั แรก โรงเรียนยังเก็บรักษาไว๎เป็น
อนุสรณ์ให๎อนุชนรุนํ หลังได๎ศกึ ษาเรียนรูต๎ อํ ไป

2556

03 มุมจาลองห๎องเรียนสมัยโบราณและภาพคณะผู๎บริหารโรงเรียน
อดีตจนถึงปัจจุบนั

รางวัลเหรี ยญทอง 16 เรื่ อง | [Pick the date]

01: รูปและประวัติคณ
ุ ครูแคลระ รัตนศาสตร์สมบูรณ์

OSOI

04 โต๏ะครุภณ
ั ฑ์ เลขที่ 1 ของโรงเรียน

84
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05 ภาพการหมุนย๎ายอาคารเรียนของนักเรียนโรงเรียนลาปากัลยาณี

06 ทาเนียบศิษย์เกําดีเดํนแตํละสาขา

07 รูปจาลองภาพเขียนสีประตูผา

OSOI

08 มุมแสดงภาพแผนที่โบราณนครลาปาง

85

ห๎องที่ ๒ ห๎องพญาพรหมโวหาร

01:รูปปั้นเรซินพญาพหรมโวหาร

05ภาพอักษรล๎านนาโบราณ

03ผลงานครําว 4 บท ของพญาพหรมโวหาร

06เรือนล๎านนาโบราณจาลอง

07ครัวไฟ หรือ ห๎องครัว ล๎านนา

08ภูมิปัญญาท๎องถิ่นล๎านนา

OSOI

2556

04:ภาพแสดงภาษาล๎านนาโบราณ

02:ประวัติพญาพหรมโวหาร
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จัดแสดงภาพประวัติศาสตร์สาคัญจานวน 8ภาพ
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01 พระเจ๎าสุวรรณหอคาดวงทิพย์

02 ประวัติพระเจ๎าสุวรรณหอคาดวงทิพย์
03ภาพถํายโบราณเจ๎านายฝุายเหนือและเจ๎าบุญวาทย์วงศ์มานิตย์

2556
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ห๎องที่ ๓ ห๎องเจ๎าหอคานครลาปาง
จัดแสดงภาพประวัติศาสตร์สาคัญจานวน 5 ภาพ

OSOI

04ภาพถํายหอคาจากหอจดหมาย
เหตุแหํงชาติ

87

05แบบจาลองยํอสํวนหอคา

ห๎องที่ 4 ห๎องทิพยจักรธิวงศ์
จัดแสดงภาพประวัติศาสตร์สาคัญจานวน 7 ภาพ

02ภาพเขียนน้ามันสมเด็จพระบวรราชเจ๎ามหาสุรสิงหนาท เจ๎าศรีอโนชาและเจ๎าฟูาหญิงพิกุลทองกรมขุนศรีสุนทร

03

05เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์จาลอง

2556

ภาพเขียนสีน้ามันเจ๎าผู๎ครองนครลาปาง 13 พระองค์ 04ภาพเขียนสีน้ามันเจ๎าผู๎ครองนครลาปาง
13 พระองค์
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01ภาพเขียนสีน้ามันเจ๎าเจ็ดตน

OSOI

06 เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์จาลอง

88

บ
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ทสรุป
ของความสาเร็จ

1.ด๎านบุคลากร
มาตรฐานด๎านการศึกษา ตัวบํงชี้ที่ ๗.๔
ครูใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบท
และภูมิป๎ญญาของท๎องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู๎
2.ด๎านสถานศึกษา
มาตรฐานการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎
ตัวบํงชี้ที่ ๑๓.๑ มีการสร๎างและพัฒนาแหลํง
เรียนรู๎ภายในสถานศึกษาและใช๎ประโยชน์จาก
แหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของ
ผู๎เรียนและบุคลากรสถานศึกษา รวมทั้งผู๎เกี่ยวข๎อง

2556

3.ด๎านผูเ๎ รียน

OSOI

ผู๎เรียนได๎มีโอกาสศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง
จากแหลํงเรียนรู๎พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาภายใน
โรงเรียน เกิดทักษะในการแสวงหาความรู๎จาก
แหลํงเรียนรู๎และสื่อ นาไปประยุกต์ใช๎กับการเรียนรู๎
ในห๎องเรียนและในชีวิตประจาวันได๎เป็นอยํางดี
เกิดคุณลักษณะใฝุเรียนใฝุรู๎ เรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเอง

89

G 36
ศูนย์พฒ
ั นาการเรียนรูป๎ ระวัตศิ าสตร์ในพิพธิ ภัณฑ์ทอ๎ งถิน่ ดํานช๎าง

ป
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ประวัติศาสตร์ในพิพธิ ภัณฑ์ทอ๎ งถิน่ ดํานช๎าง ให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎
ที่สาคัญของนักเรียน ประชาชนในชุมชน และผู๎ที่สนใจศึกษา
เรียนรู๎ประวัติศาสตร์โดยทั่วไป
การดาเนินการจัดสร๎างศูนย์พัฒนาการเรียนรู๎
ประวัติศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์ท๎องถิ่นดํานช๎าง สํวนที่
สาคัญยิ่งคือการดาเนินการเพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ใน
สมเด็จพระนางเจ๎าพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงตระหนักถึง
ความสาคัญของการศึกษาเรียนรู๎ประวัติศาสตร์ของชาติ
ไทยในอดีตเพื่อทานุบารุงและธารงรักษาความเป็นชาติ
ให๎ดารงอยูํอยํางมั่นคงสืบไปในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการดาเนินการตํอยอดจากการที่มีพิพิธท๎องถิ่นดําน
ช๎างเพื่อเป็นศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลทางประวัติศาสตร์ สาหรับนักเรียนและผู๎สนใจ ทาให๎พิพิธภัณฑ์ท๎องถิ่นดําน
ช๎างมีชีวิต สร๎างความตระหนักความเป็นชาติไทยให๎เกิดขึ้นในตัวนักเรียน และประชาชนในชุมชนจนประสบ
ความสาเร็จ

OSOI

โรงเรียนอนุบาลดํานช๎าง เลขที่ 348 ตาบล ดําน
ช๎าง อาเภอ ดํานช๎าง จังหวัด สุพรรณบุรี สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบัน นายอนุชา เงินแพทย์ ดารง
ตาแหนํง ผู๎อานวยการโรงเรียน ได๎สร๎างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา ด๎าน แหลํงเรียนรู๎ ศูนย์พฒ
ั นาการเรียนรู๎
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ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนอนุบาลดํานช๎าง
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ดาเนินการจัดสร๎างศูนย์พัฒนาการเรียนรู๎ประวัตศิ าสตร์ใน
พิพิธภัณฑ์ท๎องถิ่นดํานช๎าง ได๎กาหนดวัตถุประสงค์สาคัญไว๎ 7 ประการ
ประกอบด๎วย
1. เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข๎อมูล ครูผู๎สอน ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
แหลํงเรียนรู๎ประวัติศาสตร์
2. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
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3. จัดหาสื่อ นวัตกรรม การเรียนรู๎ประวัติศาสตร์
4. เพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแพรํผลงานของครูในสถานศึกษา
ตํางๆและของศูนย์พัฒนาการเรียนรู๎ประวัติศาสตร์เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3
5. เพื่อสร๎างความรู๎ความเข๎าใจแกํนักเรียนด๎านประวัติศาสตร์
ไทย
6. เพื่อสร๎างศูนย์การเรียนรู๎ประวัติศาสตร์ชาติไทยให๎เป็น
แหลํงศึกษาหาความรู๎สาหรับนักเรียน
7. เพื่อให๎นักเรียนเป็นผู๎รักครอบครัว ท๎องถิ่นและความเป็นไทย
8. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุํมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมให๎สูงขึ้น

ภู

มิปญ
ั ญาสร๎างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
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ศูนย์ที่ 1 ของเกําของโบราณ
ศูนย์ที่ 2 ชนพื้นเมืองของอาเภอดํานช๎าง
ศูนย์ที่ 3 วิถีชีวิตไทยและศูนย์พัฒนาการเรียนรู๎
ประวัติศาสตร์ ประกอบด๎วยศูนย์ยํอยตํางๆ ได๎แกํ
 ศูนย์ยํอยที่ 3/1 เครื่องปั้นดินเผา 3 ยุคที่สะท๎อนความเป็นตัวตนของชาติไ ทย
ประกอบด๎วย ยุครัตนโกสินทร์ ยุคอยุธยา ยุคสุโขทัย
ศูนย์ยํอยที่ 3/2 เศรษฐกิจพอเพียงกับวิถีชีวิตไทย
ศูนย์หนังสือ จัดตู๎หนังสือสาหรับค๎นคว๎าประวัติศาสตร์ชาติไทย และยังมีสื่อค๎นคว๎า
อื่นๆเชํน วีดีทัศน์/คอมพิวเตอร์
จัดการเรียนการสอนในวิชาประวัติศาสตร์ทุกระดับชั้น
3. ผู๎รับผิดชอบในการการดาเนินงาน
ครูกลุํมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทุกสายชั้นจัดนักเรียนเข๎าศึกษาหาความรู๎ ตามเนื้อหา
สารที่กาหนดไว๎ในหลักสูตร
4. การประเมินผล
 ทดสอบกํอนและขณะกาลังศึกษาเรียนรู๎
 ทดสอบหลังจากศึกษาเรียนรู๎ตามเนื้อหาสาระที่กาหนด

OSOI

ขัน้ ตอนการดาเนินงานพัฒนา ประกอบด๎วย กิจกรรมสาคัญ
ด๎านการวางแผน และการจัดสร๎างศูนย์การศึกษา โดยได๎ดาเนินการ
ตามลาดับ ดังนี้
1. วางแผนการดาเนินงาน
2.จัดทาศูนย์พัฒนาการเรียนรู๎ประวัติศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์
ท๎องถิ่นดํานช๎าง โดยใช๎พิพิธภัณฑ์ท๎องถิ่นดํานช๎างเป็นสื่อการเรียน 3
ศูนย์ที่สาคัญได๎แกํ
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ภูมิปัญญาสร๎างสรรค์และการออกแบบนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนากาหนดขั้นตอนการพัฒนาสาหรับนาไปสูํความสาเร็จอยําง
เป็นระบบไว๎ ผํานขั้นตอนการดาเนินการแตํละขั้นตอนดังนี้
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ทสรุป
ของความสาเร็จ

ความส าเร็ จ จากการสร๎ า งสรรค์ แ ละพั ฒ นา
นวั ต กรรมการศึ ก ษาที่ สํ ง ผลตํ อ ประสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิท ธิผ ลการเรีย นรู๎ของผู๎เ รีย น ประสบความสาเร็จ
ดังนี้
.1 ได๎ แ ละมี รู ป แบบในการด าเนิ น การจั ด การ
เรี ย นรู๎ ใ นศู น ย์ พั ฒ นาการเรี ย นรู๎ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ภ ายใน
พิพิ ธ ภั ณฑ์ ดํ า นช๎ า ง ที่มี ม าตรฐานตามที่ก าหนดไว๎ ใ น
หลักสูตร
.2นักเรีย นมีความรู๎ ความเข๎ าใจ มีเจตนคติและ
ความภาคภูมิใจตํอการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์
ไทย
เป็ น แหลํ ง เรี ย นของ .3 การศึ ก ษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย บุคคลทั่วไป
และนักทํองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
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.4สามารถแก๎ไขปัญหาความแออัดคับแคบของ
ห๎องสมุดโรงเรียนที่ไมํเพียงพอตํอการใช๎บริการ และใช๎
เป็นห๎องสมุดสาขาเพื่อการศึกษาค๎นคว๎าและนันทนาการ
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 สร๎ างความตระหนัก วํา การเรี ยนรู๎ประวั ติศาสตร์ชาติเ ทํากั บเป็นการทาความรู๎จั กสั ง คมของตนเอง
นอกจากนี้ประวัติศาสตร์เทํานั้น ที่จะชํวยปลูกฝังความรักในแผํนดิน ความมุํงมั่นในปณิธานแหํงชาติและความเข๎าใจใน
วัฒนธรรมประจาชาติ
 แก๎ไขญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยคือครูมุํง เน๎นในเรืองการถํายทอด
ความรู๎ที่มีอยูํมากกวําการสร๎างองค์ความรู๎ใหมํ ผลที่ตามมาคือ ครูรับบทบาทเป็นผู๎ถํายทอดวิชาให๎กับศิษย์ ดังนั้ นการ
วัดผลจึงเน๎นความสามารถในการทํองจา กระบวนการเรียนการสอนแบบนี้ทาให๎ได๎ความรู๎ในระดับการรับเพียงอยําง
เดียว แทนที่จะนาไปสูํความรู๎ในระดับสร๎างสรรค์ ซึ่ง มุํง เน๎นไปที่การดึง ศักยภาพในการวิเคราะห์ วิจารณ์ ดัง นั้น
ครูผู๎สอนควรปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู๎ถํายทอดไปสูํการเป็นมัคคุเทศก์ทางความรู๎
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รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ประวัติศาสตร์ เพื่อสร๎างจิตสานึกใหมํให๎อนุชนในชั้นหลังที่จะเป็นพลังใหมํสาหรับ
อนาคตของประเทศไทยในอนาคต รู ป แบบการ
น าเสนอเนื้ อ หาสาระจะต๎ อ งปลู ก จิ ต ส านึ ก ใหมํ ใ ห๎
ปรากฏการณ์ประวัติศาสตร์ที่ผิดพลาดในอดีตนาไปสูํ
การแก๎ไขความผิดพลาดในปัจจุบัน เพื่อให๎เป็นบทเรียน
สาคัญ ส าหรับ การพั ฒนาชุ ม ชน สั ง คม ท๎อ งถิ่ น และ
ประเทศ โดยใช๎ความผิดพลาดในประวัติศาสตร์มาเป็น
บทเรียนใหมํ เพื่อสัง คมใหมํ และอนาคตใหมํสาหรับ
คนไทย และ ประเทศไทย ผํานแนวคิดด๎วยมิติตํางๆ
อาทิ
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แนวคิดการพัฒนาการเรียนรู๎ประวัติศาสตร์
แนวใหมํในอนาคต

 แก๎ไขปัญหาครูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาประวัติศาสตร์ของไทยในรอบ ปีที่ผํานมามี20
คน แตํไมํมีครูคนใดที่จบทางด๎านเลย 58 น๎อยมาก โรงเรียนอนุบาลดํานช๎าง มีครู จานวน
 แก๎ไขปัญหาเกี่ยวกับการวัดผล กลําวคือมีการเข๎าใจกันอยํางผิดๆวํา การวัดผลแบบปรนัย สามารถใช๎ได๎
กับทุกวิชาในทุกสถานการณ์ ทาให๎เกิดการละเลยการฝึกหัดเรียงความ แม๎กระทั่ง ในวิชาประวัติศาสตร์ ทาให๎เป็น
ปัญหาใหญํในปัจจุบัน เพราะครูรุนปัจจุบันเป็นผลิตมาจากระบบการเรียนการสอนประเภททํองจาและข๎อสอบปรนัย
เมื่อครูเขียนเรียงความไมํเป็น แล๎วนักเรียนจะเขียนเป็นได๎อยํางไร
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 แก๎ไขปัญหาเรื่องสื่อการเรียนการสอน ที่ยังไมํมีคุณภาพ ไมํนําอําน ไมํนําสนใจ และขาดแคลน
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G 42
ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช
ในแมํนามู
้ ล อาเภอทําตูม จังหวัดสุรนิ ทร์

ป
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ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนทําตูมประชาเสริมวิทย์
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โรงเรียนทําตูมประชาเสริมวิทย์ ตาบลทําตูม อาเภอทํา
ตูม จังหวัดสุรินทร์ สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบัน : นายวสันต์ วรรณ
ศักดิเ์ ศวต ดารงตาแหนํง ผู๎อานวยการโรงเรียน ได๎สร๎างสรรค์
และพัฒนา นวัตกรรมการศึกษา ด๎าน แหลํงเรียนรู๎ ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชในแมํนามู
้ ล อาเภอทํา ให๎
เป็นแหลํงเรียนรู๎ที่สาคัญของนักเรียน ประชาชนในชุมชน เพื่อ
นาไปใช๎ประโยชน์เพื่อการศึกษา อาชีพ และการดารงชีวิตอยํางมี
คุณภาพ ผลงานได๎รับการยกยํองให๎เป็นนวัตกรรมคุณภาพจาก
หนํวยงานระดับชาติทั้งในประเทศ และตํางประเทศ เป็น
ประโยชน์ตํอการพัฒนาการศึกษาของชาติเป็นอยํางยิ่ง
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เนื่องจากแมํน้ามูลเป็นระบบนิเวศน้าจืด
ตัวอยําง Division Chromophyta
(Fresh water ecosystem) ที่อุดมสมบูรณ์เต็มไป
ด๎วยแรํธาตุและอินทรีย์สารตํางๆ จึงเป็นแหลํงที่อยูํ
อาศัย แหลํงหาอาหาร ที่หลบภัย และแหลํง
Nitzschia sp.2
Navicula sp.1
Ceratium sp.
ขยายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตตําง ๆ จานวนมาก จากความรู๎
เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแหลํงน้าทั้งน้าจืดและ
น้าเค็ม พบวําในทุกระบบของหํวงโซํอาหาร จนถึง
สายใยอาหารที่ซับซ๎อน จะมีแพลงก์ตอนพืชเป็นผู๎ผลิต
sp.2 Gymnodinium spต.อนสัตว์Achnanthes
ที่สาคัญมากที่สุด เพราะแพลงก์ตอนพืชเป็นผู๎ให๎พลังงานเบื้องต๎นหรืFragilaria
อเป็นอาหารของแพลก์
และสิ่งมีsp.ชิวิต
ขนาดเล็กทุกชนิดในน้าไมํวําจะเป็นลูกกุ๎ง หอย ปู ปลา ซึ่งมีการกินกันเป็นทอด ๆ และสิ่งมีชีวิตเหลํานี้ก็คืออาหารที่
มนุษย์นามาบริโภคเพื่อการยังชีพนั่นเอง เพราะฉะนั้น
ชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชจึงมีความสาคัญ
และมีความสัมพันธ์ตํอสัตว์น้ากลุํมอื่น ๆในหํวงโซํ
อาหาร (Food chain) และสายใย อาหาร (Food
web) เป็นอยํางยิ่ง โดยเฉพาะแมํน้ามูลซึ่ง
เปรียบเสมือนสายเลือดที่หลํอเลี้ยงชาวอาเภอทําตูม
ตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน
ด๎วยความสาคัญดังกลําวและเพื่อสร๎าง
จิตสานึกและความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล๎อม
ให๎ยั่งยืนนับนานเทํานาน ผู๎บริหาร คณะครูโรงเรียนทําตูมประชาเสริมวิทย์ ได๎เกิดแนวคิดในการนาความรู๎ด๎านการ
ศึกษาวิจัยด๎วยการจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองและวิจัยทางด๎านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อมด๎วยการ
สํงเสริม กระตุ๎นให๎นักเรียนใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น โดยสํงเสริม
สนับสนุนให๎ทาการศึกษาผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย์ตํอความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช และคุณภาพน้าใน
แมํน้ามูล อาเภอทําตูม จังหวัดสุรินทร์ เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลพื้นฐาน และเป็นแหลํงเรียนรู๎ในการศึกษาเกี่ยวกับ
อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของแพลงก์ตอนพืชในอนาคต รวมทั้งใช๎เป็นตัวบํงชี้ความอุดมสมบูรณ์ของแมํน้ามูล
ควบคูํกับปัจจัยทางด๎านกายภาพและเคมีของแมํน้ามูลตํอไปจนประสบความสาเร็จเป็นประโยชน์ตํอการดารงชีวิตของ
ประชาชนในลุํมน้ามูลเป็นอยํางสูงมาจนถึงปัจจุบัน
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ภู

มิปญ
ั ญาสร๎างสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ความสาเร็จจากข๎อค๎นพบมาจากการ
ศึกษาวิจยั ด๎วยการจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลองและวิจยั ทางด๎านวิทยาศาสตร์
สิง่ แวดล๎อม ได๎รับการพัฒนาไปสูํความคิดสร๎างสรรค์
และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาความหลากหลายของ
แพลงก์ตอนพืชในแมํนามู
้ ล อาเภอทําตูม จังหวัด
สุรนิ ทร์ เพื่อนาไปสูํการมีสํวนรํวมในการนาผลสาเร็จ
จากการศึกษาไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในวง
กว๎างโดยสมบูรณ์ตํอไปในอนาคต โดยกาหนดวัตถุประสงค์ในการดาเนินการพัฒนานวัตกรรมดังกลําวไว๎สาม
ประการ ประกอบด๎วย

OSOI

1. เพื่อศึกษาชนิดและความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชในแมํน้ามูล
2. เพื่อกากับติดตามคุณภาพของแมํน้ามูล
3. เพื่อใช๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ในชุมชน

97

กระบวนการพัฒนาผลงานนวัตกรรม ได๎ออกแบบ และ กาหนดวิธีการไว๎ ดังนี้

กรอบแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม
เป็นเลิศทางวิชาการ

ผู๎เรียนมีศกั ยภาพเป็นพลโลก

สื่อสาร 2 ภาษา
รางวัลเหรี ยญทอง 16 เรื่ อง | [Pick the date]

รํวมกันรับผิดชอบ
ตํอสังคมโลก

World Citizen
เป็นพลโลก
การพัฒนานวัตกรรม

ผลิตงานอยําง
สร๎างสรรค์

ล้าหน๎าทาง
ความคิด

เปูาหมาย:โรงเรียนมาตรฐานสากล
2556

(World-class Standard School)

การจัดการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
World-class Standard

การบริหารจัดการ
ด๎วยระบบคุณภาพ
Quality System

“การศึกษาแพลงก์ตอนพืช ในแมํนามู
้ ล อาเภอทําตูม จังหวัดสุรนิ ทร์”

OSOI

หนึง่ โรงเรียนหนึง่ นวัตกรรม
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ทสรุป
ของความสาเร็จ

99

ความสาเร็จจากความคิดสร๎างสรรค์ และ การพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา เรื่อง ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช ในแมํนามู
้ ล
อาเภอทําตูม จังหวัดสุรนิ ทร์ นอกจากเป็นประโยชน์ตํอวิถีชีวิต ธรรมชาติ
สิ่งแวดล๎อมอยํางใหญํหลวงแล๎ว ทางด๎านการศึกษาสํงผลให๎ผู๎บริหาร
คณะครู นักเรียน ได๎รับความสาเร็จในการพัฒนาการศึกษาของชาติ จาก
หนํวยงานตํางๆจานวนมากถึง 23 รางวัล ทั้งในระดับชาติ และ
นานาชาติ อาทิ
 ได๎รับคัดเลือกจากสสวท.และโครงการ Globe ให๎เป็นตัวแทนประเทศไทยในการนาเสนองานวิจัยที่กรุงนิ
วเดลี ประเทศอินเดีย ชํวงวันที่ 28 ต.ค. – 2 พ.ย.2555
 ได๎รับรางวัลชมเชย ในการประชุมวิชาการ การนาเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้ง ระบบ ระดับ
โรงเรียน ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 20-23 มีนาคม 2555 ณ บ๎านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
จังหวัดปทุมธานี
ได๎รับรางวัลชมเขยระดับประเทศ ในการประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุํนเยาว์ -SCG ประจาปี 2555 ณ
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ชํวงวันที่ 28-31 สิงหาคม 2555
 ผลงานดีเดํน โครงการ “1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม” จากสานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา
ที่ 8 เสนอเพื่อรับทุนโครงการทุน มูลนิธิตาเฮอร์สยามวาลาเพื่อการศึกษา ประจาปี 2555-2556 ได๎รับทุนในการจัด
กิจกรรมจานวน 15,000 บาท นามาใช๎ประโยชน์ โดยรํวมกับชาวบ๎าน องค์กร นามาเขียนโครงการเสริมสร๎าง
ความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล๎อม

OSOI
2556
รางวัลเหรียญเงิน 22 เรื่อง
ถอดบทเรียน
โดย
ถวัลย๑ มาศจรัส
HEWLETT-PACKARD
[Pick the date]
Authored by: Tawan
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LIIC: Learning Innovativeness ICT in Classroom)

1

ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ๑
ณ โรงเรียนบ๎านแมํคา(ประชานุเคราะห๑)

โรงเรียนบ๎านแมํคา(ประชานุเคราะห๑) เลขที่ ๑
หมูํที่ ๘ ถนน พหลโยธิน ตาบลแมํคา อาเภอแมํจัน
จังหวัดเชียงราย สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ป๓จจุบัน :
นายเสนํห๑ กันธะมูล ดารงตาแหนํง ผู๎อานวยการ
สถานศึกษา ผู๎บริหาร คณะครู และผู๎เกียข๎องได๎สร๎างสรรค๑
และพัฒนา นวัตกรรมการศึกษา ด๎านการจัดกระบวนการ
เรียนรู๎ การจัดการเรียนรูโ๎ ดยใช๎นวัตกรรมเทคโนโลยีในชัน้
เรียน LIIC: Learning Innovativeness ICT in
Classroom) จนประสบความสาเร็จ เป็นแบบอยํางที่ดี
ของการสร๎างองค๑ความรู๎ และ พัฒนาสื่อการเรียนรู๎ให๎
สอดคล๎องกับยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลง ทั้งในสํวน
ผู๎สอน และผู๎เรียนไปพร๎อมๆกัน
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จากวั ต ถุ ป ระสงค๑ ดั ง กลํ า วโรงเรี ย นบ๎ า นแมํ ค า
(ประชานุ เ คราะห๑ ) ได๎ ด าเนิ น การจั ด การเรี ย นรู๎ โ ดยใช๎
นวัตกรรมเทคโนโลยีในชั้นเรียนเอลไอไอซี (LIIC: Learning
Innovativeness ICT in Classroom ) ในทุกห๎องเรียน
ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ตั้งแตํปีการศึกษา ๒๕๕๒ เพื่อให๎
นักเรียนให๎เกิดการเรียนรู๎ แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รู๎จัก
ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด มีทักษะในการสืบค๎ น
ข๎อมูลโดยใช๎เทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิเชํน เครื่องคอมพิวเตอร๑ ระบบอินเตอร๑เน็ตความเร็วสูง เป็นต๎น สํงเสริมและ
พัฒนาทักษะการใช๎เทคโนโลยีของคณะครูในโรงเรียน ขยายผลสูํชุมชน โดยการผลิตภาพยนตร๑สารคดีสั้นภูมิ
ป๓ญญาท๎องถิ่น ได๎แกํ ตั่งนั่งหวาย โคมแขวนล๎านนา ตะกร๎าไม๎ไผํ ศิลปะบนผืนผ๎า ประเพณีตานก๐วยสลาก เป็นต๎น
นอกจากนี้โ รงเรียนได๎รับ คัดเลื อกให๎เป็น ศูนย๑ พัฒนาสื่อและนวั ตกรรมทางการศึกษา ของสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ มีหน๎าที่จัดอบรมให๎ความรู๎ด๎านเทคโนโลยีแกํคณะครูในสังกัด นักเรียน
สามารถเป็นผู๎ชํวยวิทยากรในการอบรมคอมพิวเตอร๑แกํคณะครู เป็นศูนย๑ซํอมบารุง คอมพิวเตอร๑โรงเรียนในเขต
อาเภอแมํจั น ของส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาประถมศึ กษาเชี ย งรายเขต ๓ นัก เรีย นมีค วามกล๎า คิ ด กล๎ า
แสดงออก สามารถนาเสนอและถํายทอดความรู๎เกี่ยวกับคอมพิวเตอร๑ และใช๎เทคโนโลยีอยํางสร๎างสรรค๑ สํงผลให๎
โรงเรียนบ๎านแมํคา(ประชานุเคราะห๑) ได๎รับคัดเลือกจากองค๑กรแพลนอินเตอร๑เนชั่นแนลแหํงประเทศไทย เข๎ารํวม
โครงการปกปูองคุ๎มครองเด็กและเยาวชนจากการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นสํวนหนึ่งในการ
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อค๎นพบ
ต๎นแบบของแนวทางการพัฒนา

2

รณรงค๑ให๎เยาวชนใช๎เทคโนโลยีอยํางสร๎างสรรค๑ และโรงเรียนบ๎านแมํคา(ประชานุเคราะห๑) สถานที่ศึกษาดูงานของ
โรงเรียนและหนํวยงานตํางๆอยํางตํอเนื่องมาจนถึงป๓จจุบัน
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ภู

3

มิปญ
๓ ญาสร๎างสรรค๑
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

การจั ด การเรี ย นรู๎ โ ดยใช๎ น วั ต กรรมเทคโนโลยี ใ นชั้ น เรี ย น เอลไอไอซี (LIIC: Learning
Innovativeness ICT in Classroom) มีวัตถุประสงค๑สาคัญ 3 ประการ
1. เพื่ อ ให๎ ค รู จั ด การเรี ย นรู๎ โ ดยใช๎
นวัตกรรมเทคโนโลยีในชั้นเรียนเอลไอไอซี
(LIIC: Learning Innovativeness ICT in
Classroom )
2. เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนมีความรู๎
และทักษะการใช๎เทคโนโลยีอยํางสร๎างสรรค๑
3. เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ของสถานศึกษา
จากวัตถุประสงค๑ดังกลําวโรงเรียน
บ๎านแมํคา(ประชานุเคราะห๑) ได๎ดาเนินการ
จัดการเรียนรู๎โดยใช๎นวัตกรรมเทคโนโลยีในชั้นเรียน
เอลไอไอซี (LIIC: Learning Innovativeness ICT in
Classroom ) ในทุกห๎องเรียน ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
ตั้ง แตํ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๒ มาจนถึง ป๓ จ จุ บั น เพื่ อ ให๎
นักเรียนให๎เกิดการเรียนรู๎ แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง
รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด มีทักษะในการ
สืบค๎นข๎อมูลโดยใช๎เทคโนโลยีที่ทันสมัย สํงเสริมและ
พัฒนาทักษะการใช๎เทคโนโลยีของคณะครูในโรงเรียน
ขยายผลสูํชุมชน โดยการผลิตภาพยนตร๑สารคดีสั้นภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น ได๎แกํ ตั่งนั่งหวาย โคมแขวนล๎านนา ตะกร๎า
ไม๎ไผํ ศิลปะบนผืนผ๎า ประเพณีตานก๐วยสลาก เป็นต๎น

บ

ทสรุป
ของความสาเร็จ
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ในการดาเนินการดังกลําว โรงเรียนให๎ความสาคัญสูงสุดกับการจัดกิจกรรมจัดการเรียนรู๎โดยใช๎นวัตกรรม
เทคโนโลยีในชั้นเรียนเอลไอไอซี (LIIC: Learning Innovativeness ICT in Classroom) อยํางเป็นระบบโดยมี
ขั้นตอนการดาเนินงาน ตามลาดับความสาคญจนประสบความสาเร็จ โดยเริ่มจาก
 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให๎เอื้อตํอบริบทของ
สถานศึกษา
 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด๎านการใช๎
เทคโนโลยี เชํน อบรมให๎ความรู๎ทางด๎านคอมพิวเตอร๑และการ
สร๎างสื่อการเรียนรู๎แกํคณะครู
พัฒ นาเทคโนโลยี แ ละแหลํ งเรี ย นรู๎ ใ นโรงเรี ย น
และครูจัดการเรียนรู๎โดยใช๎นวัตกรรมเทคโนโลยีในชั้นเรียนเอล
ไอไอซี (LIIC: Learning Innovativeness ICT in Classroom ) เต็มรูปแบบสํงผลให๎เกิดความสาเร็จทั้งด๎าน
นักเรียน ครู โรงเรียนและชุมชน

Innovativeness ICT in Classroom) ของโรงเรียนบ๎านแมํคา (ประชานุเคราะห๑) สํงผลให๎มีการพัฒนาเพื่อก๎าว
ไปสูํความสาเร็จอยํางรอบด๎าน อาทิ
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จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎นวัตกรรมเทคโนโลยีในชั้นเรียนเอลไอไอซี(LIIC: Learning

ด๎านผูเ๎ รียน
๑. นักเรียน ร๎อยละ ๙๕ มีความรู๎และ
ทักษะในการใช๎คอมพิวเตอร๑ได๎เป็นอยํางดี

๓. นักเรียน ร๎อยละ ๘๕ มีทักษะในการ
นาเสนอและเผยแพรํผลงานด๎านสื่อเทคโนโลยีได๎

OSOI

๒. นักเรียน ร๎อยละ ๙๐ สามารถสืบค๎น
ข๎อมูลและสร๎างสรรค๑ผลงานจากเทคโนโลยีได๎

4

๔. นักเรียน ร๎อยละ ๘๗ สามารถใช๎
เทคโนโลยีเพื่อสร๎างองค๑ความรู๎ให๎แกํตนเองอยํางยั่งยืน
สํงผลให๎นักเรียนได๎รับรางวัลจากหนํวยงานตํางๆ
อาทิ
รางวัลเทคโนโลยีสารสนเทศดีเลิศ นิทาน
คุณธรรมเรื่อง กระตํายกลับใจ
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 รางวัลเทคโนโลยีสารสนเทศดีเดํน
ภาพยนตร๑สารดีสั้น เรื่อง ศิลปะบนผืนผ๎า
รางวัลชนะเลิศจุลสารประชาสัมพันธ๑ การ
ดาเนินงานโครงการต๎นแบบศูนย๑ทางไกล
เพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบทเฉลิม
พระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแมํฟูาหลวง
 ฯลฯ
ด๎านผู๎สอน
ครู มี ค วามรู๎ ใ นการใช๎ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ การจั ด การเรี ย นการสอน สามารถผลิ ต สื่ อ การสอนจากการใช๎
เทคโนโลยี อาทิ เชํ น หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส๑ ( E-Book),โปรแกรมน าเสนอข๎ อ มู ล (Microsoft Powerpoint)
คอมพิวเตอร๑ชํวยสอน (CAI),เว็บไซต๑เพื่อการเรียนรู๎(Web Multimedia) เป็นต๎น ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕
ครูผู๎สอนได๎รับรางวัลชนะเลิศการประกวดครูและผลผลิต ๕ กลุํมสาระ อาทิ
๑.ชนะเลิศ กลุํมสาระภาษาตํางประเทศ ได๎แกํ นางนงลักษณ๑ ไวยกุฬา, นางสุดาภรณ๑ อินสุพรรณ
๒.ชนะเลิศ กลุํมสาระภาษาไทย ได๎แกํ นางข๎องจิต พิรมย๑พันธ๑นุกล
๓.รองชนะเลิศ กลุํมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได๎แกํ นางแสงเดือน ชัยป๓ญหา
และนางณัชริน สิทธิตัน
๔.นางนงลักษณ๑ ไวยกุฬา ได๎รับคัดเลือกให๎ไปนาเสนอหลักสูตรท๎องถิ่นเพื่อลดภาวะโลกร๎อนที่ประเทศ
เกาหลีใต๎ โดยสมาคม YMCA จังหวัดเชียงใหมํ
๕.นางพิมพ๑วลัญช๑ วงค๑ป๓ญญา ได๎รับคัดเลือกผลงานครูยอดเยี่ยมเทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู๎โดยใช๎
สื่อทรูปลูกป๓ญญาโดยไปศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนด๎วย ICT ที่ประเทศสิงคโปร๑

OSOI

ด๎านโรงเรียน

5

การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎นวัตกรรมเทคโนโลยีในชั้นเรียนเอลไอไอซี(LIIC: Learning Innovativeness ICT
in Classroom) สํงผลในปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๕ ให๎โรงเรียน ได๎รับรางวัลตํางๆ ดังนี้

๑. รางวัลชนะเลิศ การบริหารจัดการ
โครงการระดับโรงเรียน ของโครงการต๎นแบบศูนย๑
ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบทเฉลิมพระ
เกียรติฯปีการศึกษา ๒๕๕๕
๒. รางวัลโรงเรียนต๎นแบบการจัดการ
เรียนรู๎การสหกรณ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของกรม
สํงเสริมสหกรณ๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑
๓. รางวัลโรงเรียนรักการอํานขนาดกลางยอดเยี่ยม ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ชุมชนมีความภาคภูมิใจในการสํงบุตรหลานมา
ศึกษาที่โรงเรียนบ๎านแมํคา(ประชานุเคราะห๑) และให๎
ความรํวมมือเป็นอยํางดีในการพัฒนาสถานศึกษา เป็น
คณะกรรมการสถานศึกษาให๎คาชี้แนะการพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา และเป็นวิทยากรท๎องถิ่นมา
ให๎ความรู๎แกํนักเรียนด๎านภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น และ
เผยแพรํผลงานด๎านภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น ในรูปแบบของ
ภาพยนตร๑สารคดีสั้น ได๎แกํ ตั่งนั่งหวาย โคมแขวน
ล๎านนา ตะกร๎าไม๎ไผํ ศิลปะบนผืนผ๎า ประเพณีตานก๐วย
สลาก เป็นต๎น

2556

ด๎านชุมขน
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๕. โรงเรียนต๎นแบบทรูปลูกป๓ญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๕
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๔. โรงเรียนห๎องสมุดขนาดกลางยอดเยี่ยม ปีการศึกษา ๒๕๕๕

6

B 24
อุปกรณ๑การฝึกทักษะวอลเลํยบ๑ อล
(The Equipment for Training Volley Ball Skills)

ป
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ฐมบท และ ปรากฏการณ๑
ณ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสกุ หวาดจวนอุปถัมภ๑”

7

โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ๑” เลขที่ ๑๒/๖ ถนน พระราม ๒
แขวง บางมด เขต จอมทอง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร สังกัด สพม. เขต ๑ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ป๓จจุบัน
: นายบุณยพงศ๑
โพธิวฒ
ั น๑ธนัต ดารง
ตาแหนํง ผู๎อานวยการสถานศึกษา ผู๎บริหาร คณะ
ครู และผู๎เกี่ยวข๎องได๎สร๎างสรรค๑และพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาด๎านสือ่ และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา “อุปกรณ๑การฝึกทักษะวอลเลํยบ๑ อล” จน
ประสบ ความสาเร็จ เป็นแบบอยํางที่ดีในการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาด๎วยต๎นทุนที่ต่าแตํมีประสิทธิภาพ
สูง

ข๎

2556
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ข๎อค๎นพบที่เป็นต๎นแบบของการพัฒนานวัตกรรม
ดังกลําว มีสาเหตุมาจากสภาพการจัดการเรียนรู๎ “พลศึกษา”
ในโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ๑” รายวิชา พ
๒๑๑๐๑ กีฬาวอลเลํย๑บอล ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ใน
ปี ๒๕๕๔ พบวํา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า มีอัตรานักเรียน
ได๎ผลการเรียน “๐” และ “ร” สูง ผู๎ประดิษฐ๑และคณะจึง
ทาการศึกษาหาแนวทางในการแก๎ป๓ญหานี้ โดยได๎ศึกษา
เอกสาร งานวิจัย และจาก web site ตําง ๆ พบวํา ป๓ญหาใน
การสอนหรือฝึกทักษะวอลเลํย๑บอลในหลากหลายป๓ญหามีที่มาที่คล๎าย ๆกัน อาทิ นักเรียนขาดทักษะการเลํนลูก
สองมือบน, การเสิร๑ฟลูกมือบน (จักรินทร๑ บุญเจริญ,๒๕๕๐: บทคัดยํอ), นักเรียนขาดทักษะการเลํนสองมือลําง (สุ
รพล ช๎างเจริญ,๒๕๕๒: บทคัดยํอ) เป็นต๎น
จากสภาพป๓ญหาดังกลําว มีนักการศึกษาหลายคน
พยายามหาทางแก๎ไขป๓ญหานี้ โดยใช๎วิธีการตําง ๆ เชํน การคิดค๎นแบบฝึกทักษะวอลเลํย๑บอล มาใช๎ในการพัฒนา
(นริศ ประธรรมสาร,๒๕๕๔:บทคัดยํอ) การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู๎ประกอบการฝึกทักษะ(พิชามณศ๑ สุภา
,๒๕๕๒: บทคัดยํอ), และการใช๎เกมกิจกรรมพลศึกษาที่มีตํอทักษะอันเดอร๑บอล (ฟาลาตี หมาดเต๏ะ, ๒๕๕๓:
บทคัดยํอ) เป็นต๎น
เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่ชัดเจนคณะผู๎พัฒนานวัตกรรมฯได๎ทาการศึกษา ป๓ญหาดังกลําวจากการเรียนการสอน
พลศึกษา รายวิชา พ ๒๑๑๐๑ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ จานวน ๑๐ ห๎องเรียน พบข๎อเท็จจริงซึ่งเป็น
ประโยชน๑ตํอการพัฒนานวัตกรรมดังกลําวในประเด็นที่นําสนใจดังนี้
ตารางการสรุปผลการสังเกตทักษะการเลํนวอลเลํยบ๑ อล
ที่
ทักษะ
อํอน
พอใช๎
ดี
จุดสาคัญในการสังเกต
๑. ทําการเตรียมความพร๎อม ๓๑(๖๗.๓๙) ๔(๘.๖๙) ๑๑(๒๓.๙๑) ยืนปลายเท๎าและเขํางอเล็กน๎อย
๒. ทักษะการเลํนสองมือลําง ๓๘(๘๒.๖๑) ๒(๔.๓๕) ๖(๑๓.๐๔)
แขนเหยียดตึงขณะเลํน
๓. ทักษะการเลํนสองมือบน ๔๐(๘๓.๓๓) ๒(๔.๓๕)
๔(๘.๖๙)
พยายามเลํนด๎วยปลายนิว้
๔. ทักษะการตบ
๓๘(๘๒.๖๑) ๕(๑๐.๘๗) ๓(๖.๕๒)
ใช๎ฝุามือ/บังคับทิศทางได๎
๕. ทักษะการเสริฟ
๓๔(๗๓.๙๑) ๗(๑๕.๒๒) ๕(๑๐.๘๗) เหวี่ยงแขนถูกลูก/ข๎ามตาขําย
หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บ “ (.......)” เป็นคําร๎อยละ
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อค๎นพบ
ต๎นแบบของแนวทางการพัฒนา

8

จากการศึกษาถึงสาเหตุของป๓ญหาดังกลําวจนกระจํางแจ๎งแล๎ว ผู๎สอนและผู๎ประดิษฐ๑จึงออกแบบและ
จัดสร๎างสิ่งประดิษฐ๑ อุปกรณ๑การฝึกทักษะวอลเลํยบ๑ อล นี้ขึ้นมาเพื่อแก๎ป๓ญหาและพัฒนาทักษะของนักเรียน
ดังกลําวอยํางเรํงงดํวนซึ่งปรากฏวํานวัตกรรมนี้สามารถแก๎ไขป๓ญหาดังกลําวให๎ประสบความสาเร็จได๎เป็นอยํางดี
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ภู

มิปญ
๓ ญาสร๎างสรรค๑
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

จากข๎อค๎นพบดังกลําว นาไปสูํความคิดสร๎างสรรค๑และการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ภายใต๎วัตถุประสงค๑
ที่กาหนด ไว๎ 3 ประการประกอบด๎วย
๑. เพื่อพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลํย๑บอล รายวิชา พ ๒๑๑๐๑ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียน
บางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ๑”
๒. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวํางคะแนนกํอนเรียนและคะแนนหลังเรียนในการพัฒนา
โดยการใช๎ อุปกรณ๑การฝึกทักษะวอลเลํย๑บอล
๓. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในการพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลย๑บอล
รายวิชา พ ๒๑๑๐๑ โดยใช๎ อุปกรณ๑การฝึกทักษะวอลเลํย๑บอล
ผู๎ประดิษฐ๑ได๎สร๎างสรรค๑ พัฒนาและทาการทดลองใช๎อุปกรณ๑ที่คิดค๎นกับนักเรียน ในชมรมนักประดิษฐ๑ของ
โรงเรียน เพื่อศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช๎ที่เหมาะสม อุปกรณ๑ชุดแรกประกอบด๎วยวัสดุหลักเป็นทํอ PVC ขนาด
๔/๘ นิ้ว ปลายทํอติดด๎วยข๎องอ ที่ยึดติดกับลูกวอลเลํย๑บอลบอลหนัง ผําซีก(ครึ่งลูก)ยึดติดแนํนกับลูกบอลยาง
โดยใช๎กาวยางน้าไว๎อยํางหลากหลาย ดังภาพ
สํวนแกนยึดบอล
สํวนแขน
สํวนยึดแกนที่ฐาน
ลูกบอลหนังและลูกบอลยางต๎นแบบ

OSOI

ต๎นแบบชุดที่ ๑

9

อุปกรณ๑การฝึกทักษะวอลเลํยบ๑ อล ที่กลําวมานี้ ยังมีอุปกรณ๑สาคัญที่ทาให๎เกิดความคลํองตัวในการ
นาไปใช๎ ฝึกทักษะวอลเลํย๑บอลอีกสํวนหนึ่ง เป็นฐานติดตัง้ อุปกรณ๑ มีรายละเอียดดังนี้
๑. แบบฐานอยูกํ บั ที่ ประกอบด๎วยฐาน ๓ ขา มีโครงสร๎างเป็นโลหะ(เหล็กทํอน้า) สํวนฐานลําง มี
ขนาด เส๎นผําศูนย๑กลาง Ø ๒ ๑/๒ นิ้ว และ ฐานแนวตั้ง Ø ๑ ๑/๒ นิ้ว สูง ๑๔๐ เซนติเมตร แทํนยึด
ด๎านบนเป็นแกนเหล็กสามารถหมุนได๎ ๓๖๐ องศา

2556

ชุดที่ ๓ ฝึกทักษะเสิรฟ๑ มือลําง

แทํนยึดแกนหมุนได๎ ๓๖๐องศา
ฐานแนวตั้ง Ø ๑ ๑/๒ นิ้ว
สูง ๑๔๐ เซนติเมตร
ฐาน ๓ ขา Ø ๒ ๑/๒ นิ้ว
OSOI

ชุดที่ ๑ ฝึกทักษะ ๒ มือลําง/บน ชุดที่ ๒ ฝึกทักษะตบ/เสิรฟ๑
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จากข๎อสรุปในเบื้องต๎น ตํอมาผู๎ประดิษฐ๑ได๎จัดสร๎างอุปกรณ๑อื่น ขึ้นมาจนครอบคลุมทุกทักษะที่สาคัญอีก เป็น
ชุดที่ ๒ เพื่อนาไปแก๎ป๓ญหาและพัฒนาทักษะของนักเรียนดังกลําวเรียกวํา อุปกรณ๑การฝึกทักษะวอลเลํยบ๑ อล(The
Equipment for Training Volley Ball Skills) อุปกรณ๑ชุดนี้ แบํงเป็น ๓ ชุด ดังนี้
ชุดที่ ๑ ฝึกทักษะการเลํนสองมือลํางและสองมือบน(Under Ball / Over Head Ball)
ชุดที่ ๒ ฝึกทักษะการตบและการเสิร๑ฟแบบเหนือศีรษะ(Spike Ball / Over Head Serve )
ชุดที่ ๓ ฝึกทักษะการเสิร๑ฟแบบมือลําง(Serve)
นอกจากนี้ ยังได๎จัดทาอุปกรณ๑เสริมความคลํองตัวในการใช๎งานเป็นฐานที่ติดตั้งอุปกรณ๑ทั้ง ๓ ชุด โดย
จัดทาเป็น ๒ รูปแบบ คือ แบบอยูํกับที่และแบบคล๎องติดตัว ดังจะกลําวตํอไป

10

แบบฐานอยูกํ บั ที่
แกนสลักยึดอุปกรณ๑กบั ฐาน
ก๎ามปูยดึ แกนซ๎าย-ขวา
๒. แบบคล๎องติดตัว แบบนี้ใช๎ทํอ PVC เป็นสํวนใหญํ ลักษณะการใช๎งานจะประกอบหรือสวมกับรํางกาย
ของผู๎ฝึกตลอดเวลา ทาให๎มีอิสระในการใช๎งานและมีความคลํองตัวสูง
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ยางนุมํ รองไหลํ
ใช๎คล๎องไหลํ ๒ ข๎าง
แขนยึดติดกับลูกบอล

2556

แกนสลักยึดอุปกรณ๑กบั ฐาน

จากนัน้ ใช๎มอื รีดลมออกให๎หมด

นาลูกบอลยางไปยึดกับแขน

บอลหนังก็ทาได๎เชํนกัน

OSOI

วิธที า

11

๑. นาลูกวอลเลํย๑บอลเกํามาตัดรูปวงกลม (โค๎งตามรูปของบอล ) Ø ประมาณ ๖ นิ้ว (ดังภาพ) ซึ่ง
ตํอไปจะขอเรียกวํา “แผํนหนังบอลสาหรับเชื่อมตํอ”
๒. นาแผํนคลอบทํอน้าทิ้ง มาตอกด๎วยค๎อนหัวกลม ให๎แผํนมีลักษณะโค๎ง ใกล๎เคียงกับลูกบอล
๓. นาน๏อตมาร๎อยตรงกลางแผํนคลอบทํอน้าทิ้ง โดยให๎สํวนหัวน็อตอยูํภายในสํวนโค๎ง เจาะรูที่ชิ้นสํวน
ของบอลสํวนที่ตัด (ตามข๎อ 1.) บริเวณตรงกลาง ขนาดให๎น๏อตผํานได๎สะดวก
๔. เจาะรูที่ฝาคลอบทํอ PVC ให๎อยูํกึ่งกลาง ร๎อยน๏อตจากด๎านนอกของฝา จากนั้นใช๎น๏อตตัวเมีย หมุน
จากด๎านในฝาคลอบ ใช๎ไขควงขันครั้งสุดท๎ายให๎แนํนที่สุด

๕. นา“แผํนหนังบอลสาหรับเชื่อมตํอ” ไปคลอบลงบนลูกบอลยางหรือบอลจริง แล๎วใช๎ดินสอวาดเส๎น
รอบแผํนหนัง (เพื่อกาหนดพื้นที่ทากาวยางน้า)
๖. ทากาวยางน้าลงบนลูกบอลยางและบอลจริงให๎ทั่ว ทิ้งไว๎ ๘ -๑๐ นาที และทากาว “แผํนหนังบอล
สาหรับเชื่อมตํอ” บริเวณภายในให๎ทั่ว ทิ้งไว๎ ๘ – ๑๐ นาที

บ

2556

ที่มาวัสดุอปุ กรณ๑ในการประดิษฐ๑ ; ราคาถูกเพราะไมํเสียมีคํา
ภาษีและคําขนสํง แหลํงผลิตและจัดจาหนํายหาซื้อได๎ในประเทศไทย
เทคนิคในการประดิษฐ๑ใช๎ขั้นตอนน๎อย ไมํยุํงยาก เมื่อชารุดก็สามารถ
ซํอมแซมได๎งํายน้าหนักเบา เคลื่อนย๎ายงําย
รูปแบบของอุปกรณ๑การฝึกทักษะเรียบงําย ; มีความแปลกใหมํ
ไมํซ้าแบบใคร เพราะทาการค๎นคว๎ามานาน ที่สาคัญ ไมํมีใครทามากํอน
เป็นความคิดริเริ่มและสร๎างสรรค๑ดี การติดตั้งอุปกรณ๑กํอนการใช๎งาน
ขั้นตอนน๎อย ไมํยุํงยาก ความตํอเนื่องของผู๎ใช๎งานดีกวํา ทั้งกลุํมเล็ก
และกลุํมใหญํ ใช๎งบประมาณในการผลิตด๎วยต๎นทุนที่ต่าแตํมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง เป็นต๎น

OSOI

ความสาเร็จของการพัฒนาอุปกรณ๑การฝึกทักษะวอลเลํยบ๑ อล
(The Equipment for Training Volley Ball Skills) ดังกลําวเมื่อ
เปรียบเทียบกับกับอุปกรณ๑การฝึกวอลเลํย๑บอลจากตํางประเทศ สรุปได๎
ดังนี้
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ทสรุป
ของความสาเร็จ

12

B 39
ชุดจักรยานผลิตกระแสไฟฟูาระบบไฮดรอลิก

ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ๑
ณ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ๑
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“โรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม

ในพระบรม
ราชินปู ถัมภ๑ เลขที่ 519 ถนน
มหาพฤฒาราม
แขวง มหาพฤฒาราม เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
กรุงเทพมหานคร สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ป๓จจุบนั : นายธีระพงศ๑
นิยมทอง ดารงตาแหนํง ผู๎อานวยการโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ผู๎บริหาร คณะครู และผู๎เกี่ยวข๎องได๎สร๎างสรรค๑
และพัฒนา นวัตกรรมการศึกษาด๎านสือ่ และเทคโนโลยีการศึกษา เรือ่ ง ชุดจักรยานผลิตกระแสไฟฟูาระบบไฮ
ดรอลิก จนประสบความสาเร็จ”

ข๎

อค๎นพบ
ต๎นแบบของแนวทางการพัฒนา

OSOI

ในการจั ด ท าและพั ฒ นานวั ต กรรมการศึ ก ษา
เ ท ค โ น โ ล ยี ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า สื บ เ นื่ อ ง ม า จ า ก ก า ร ที่
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได๎ ป ระกาศใช๎ ห ลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การจัดการเรียนรู๎ใน
หลั ก สู ต รดั ง กลํ า วได๎ ใ ห๎ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาผู๎ เ รี ย น
ทางการคิด และกาหนดไว๎เป็นสมรรถนะไว๎ 5 ประการ ได๎แกํ
ความสามารถในการสื่อสาร, ความสามารถใน
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1. เพื่อให๎นักเรียน ครู เกิดการพัฒนานวัตกรรมด๎านการเรียนการสอนโดยให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎แบบ
วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี และสังคม (STS : Science Technology and Social approach)
2. เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจถึงการเปลี่ยนรูปพลังงาน
3. เพื่อให๎นักเรียนเกิดกระบวนการคิด ด๎านการเพิ่มประสิทธิภาพของพลังงานในรูปแบบตํางๆ มาใช๎ให๎
เกิดประโยชน๑สูงสุดโดยผํานกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑และกระบวนการทางเทคโนโลยี
4. เพื่อ ให๎นั กเรียนและครู ใช๎ทัก ษะการคิด สืบ ค๎น ประสบการณ๑ เดิ มและความคิด สร๎า งสรรค๑ สร๎า ง
สิ่งประดิษฐ๑ นวัตกรรมที่เป็นต๎นแบบแหํงการเรียนรู๎
5. เพื่อให๎สถานศึกษา นานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ๑นี้เผยแพรํสูํชุมชน ให๎เข๎าใจถึงพลังงานทดแทนรวมทั้งให๎
เกิดจิตสานึกในการใช๎พลังงานอยํางถูกต๎อง เพื่อให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดและยั่งยืน
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วัตถุประสงค๑

OSOI

การคิด,ความสามารถในการแก๎ป๓ญหา, ความสามารถในการใช๎
ทักษะชีวติ และ ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี ทางคณะผู๎
ดาเนิน งานได๎น าเปูา ประสงค๑ ของหลั กสู ตร มาเป็ นแนวทาง
พัฒนานวัตกรรมด๎านการเรียนการสอนโดยให๎ผู๎เรียนเกิดการ
เรียนรู๎แบบ STS (Science Technology Social) เพื่อทาให๎
ผู๎เรียนมีความก๎าวหน๎าใน 4 ด๎าน ได๎แกํ การประยุกต๑ใช๎ , การ
พัฒนาจิตวิทยาศาสตร๑, การสร๎างสรรค๑,และทักษะกระบวนการ
อยํางมีนยั สาคัญ ทางคณะผู๎ดาเนินงาน ได๎รํวมกันพิจารณาแล๎ว
เห็นวํา สาระที่ 5 พลังงานมาตรฐาน ว 5.1 เข๎าใจความสัมพันธ๑
ระหวํางพลังงานกับ การดารงชี วิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสั มพันธ๑ระหวํางสารและพลังงาน ผลของการใช๎
พลังงานตํอชีวิตและสิ่งแวดล๎อม เน๎นสาระหลักที่จะนามาพัฒนานวัตกรรมด๎านการเรียนการสอน โดยให๎ผู๎เรียนเกิด
ความเชื่อมโยงของพลังงานในรูปแบบตํางๆ และนาองค๑ความรู๎นั้นมาตํอยอดประสิทธิภาพผํานกระบวนการทักษะ
วิทยาศาสตร๑ และทักษะทางเทคโนโลยีไปสูํพลังงานพื้นฐาน ที่สาคัญคือ พลังงานไฟฟูาทาให๎กาลังวัตต๑สูง สามารถ
นามาใช๎ในสภาวะปกติ และสภาวะเกิดภัยพิบัติได๎อีก ทั้งนานวัตกรรมนี้เผยแพรํสูํชุมชนเพื่อเน๎นอีกทางเลือกหนึ่งของ
พลังงานทดแทน รวมทั้งให๎ผู๎เรียนมีจิตวิทยาศาสตร๑ในการใช๎พลังงานอยํางถูกต๎องและถูกวิธี เพื่อให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด
และยั่งยืน โดยดาเนินการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาภายใต๎วัตถุประสงค๑ที่กาหนด

14

6. เพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงและเสริมสร๎างการใช๎พลังงานทดแทนในระดับชุมชนในรูปแบบชุมชน สี
เขียวแบบครบวงจร

ภู

มิปญ
๓ ญาสร๎างสรรค๑
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ขัน้ ตอนการดาเนินการพัฒนาโดยสรุป อาทิ
 `ศึกษาการทางานของอุปกรณ๑ที่จะนามาใช๎ในการ
ประดิษฐนวัตกรรม
 ฝึกฝนทักษะวิทยาศาสตร๑และทักษะทางเทคโนโลยี
ภายใต๎การแนะนาของผู๎เชี่ยวชาญ
 ล๎อหลังเบียดเพลา เกิดแรงเสียดทานมาก

OSOI
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ภูมิป๓ญญาสร๎างสรรค๑และการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว กาหนดขั้นตอนโดยสังเขปไว๎ดังนี้
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ป๓ญหาที่เกิดขึ้น ล๎อหลังสัมผัสกับเพลา
ระบบ ไมํทางาน ป๓่นจักรยานด๎วยความ
ยากลาบากเพราะมีแรงเสียดทานมาก

การแก๎ป๓ญหา ถอดล๎อหลังออกตํอโซํจากจานถีบ
โดยตรงเข๎ากับเพลา ทาให๎ขี่จักรยานสะดวกขึ้น ระบบก็ยัง
ไมํทางาน แตํลดแรงเสียดทานได๎ระดับหนึ่ง

2556

 ป๓๊มน้ามันไฮดรอลิคชุดแรกที่ทดลองใช๎เกียร๑ป๓๊มจากอัตราการทดรอบของการหมุนเพลาที่ได๎รอบ
สูงสุดประมาณ 550 รอบตํอนาที ทาให๎อัตรา
การไหลของน้ามันน๎อยเกินไป สํงผลให๎รอบ
ของมอเตอร๑ที่ได๎น๎อยเกินไป ไมํได๎รอบมาก
ตามที่ต๎องการ วิธิแก๎ไข เปลี่ยนจาก เกียร๑ป๓๊ม
เป็น แวนป๓๊ม

OSOI

ล๎อชํวยแรง (flywheel) คือ การสะสมพลังงานของจลน๑โดยผําน
การหมุนของก๎านเพลาทาให๎เกิดพลังงานจากแรงหมุนที่คล๎ายกับ
เครื่องยนต๑ ลูกสูบที่ชักขึ้น-ลง (Reciprocating Engine) ไปหมุน
วงล๎อเพื่อทาให๎เกิดโมเมนตัม
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 การป๓่นจักรยานโดยใช๎แรงคนธรรมดาและใช๎ล๎อยางหมุนเพลาโดยตรง จะได๎รอบการหมุนที่ไมํคงที่
และเมื่อหยุดป๓่น รอบการหมุนจะหยุดลงทันทีเนื่องจากแรงเสียดทาน แก๎ไขโดยเปลี่ยนถํายกาลังโดยตรงจากการป๓่น
ไปสูํเพลามูํเลํย๑ 3 ชุด หรือ ล๎อชํวยแรง (Fly wheel) ล๎อชํวยแรงจะยังคงพลังการหมุน (Rotational energy) และ
โมเมนต๑ของความเฉื่อย (Moment of Inertia) ให๎หมุนอยํางสม่าเสมอ โดยใช๎โซํ และทดเฟืองเพิ่ม เพื่อทาหน๎าที่
สะสมพลังงานจากการป๓่นและลดแรงเสียดทาน

16

 การผลิตกระแสไฟฟูา เมื่อมีการแก๎ไขและปรับปรุงระบบจนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น
รอบที่เกียร๑บ็อกตํอกับเจนเนอร๑เรเตอร๑ สามารถหมุนได๎ 800 รอบ/นาที ขึ้นไป เจนเนอร๑เรเตอร๑สามารถผลิต
กระแสไฟฟูาออกมาได๎ โดยการนาไปใช๎โดยตรง หรือเก็บสะสมไว๎ในแบตเตอร๑รี่เพื่อนาไปใช๎งานตํอไป
 ฯลฯ

บ

2556
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ทสรุป
ของความสาเร็จ

ผลงานความสาเร็จที่เกิดขึน้ จากการดาเนินงาน อาทิ
 ใช๎แรงป๓่นน๎อยลงเกิดแรงบิดที่แกนเพลามากขึ้น

(เด็กป๓่นสนุก)

 ได๎รอบคงที่
 ได๎รอบการหมุนที่เร็วขึ้น
 สามารถหมุนชุดเกียร๑ทดรอบได๎ตามความต๎องการ และนาไปใช๎งานได๎ เชํน การนาเมล็ดข๎าวโพดดิบ

OSOI

สาหรับไมโครเวฟ (Microwave Popcorn) ซึ่งใช๎อุณหภูมิสูงสุด (850 – 1000 วัตต๑) มาอบด๎วยพลังงานไฟฟูาที่

17

เกิดจากนวัตกรรมนี้

รางวัลเหรี ยญเงิน 22 เรื่ อง | [Pick the date]
2556
OSOI

 นักเรียนได๎เรียนรู๎ลงมือปฏิบัติจริง แก๎ป๓ญหา ผํานการเรียนรู๎จากนวัตกรรม จักรยานผลิตกระแสไฟฟูา
ระบบไฮดรอลิค ผํานกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑และทักษะทางเทคโนโลยี

18
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การเผยแพรํความคิดสร๎างสรรค๑และการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
“ชุดจักรยานผลิตกระแสไฟฟูาระบบไฮดรอลิก”
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ได๎รับเชิญจากสถานีโทรทัศน๑ ไทยพีบีเอส (Thai PBS) รํวมนาเสนอสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู๎ ใน
งาน “เทศกาลสื่อสาธารณะ” ระหวํางวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2555 ผู๎เข๎ารํวมงาน คือประชาชน บุคคลทั่วไป
จากหลากหลายวิชาชีพ ประมาณ 2,000 คน
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มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางผู๎เข๎าเข๎าชมกับ
กลุํมผู๎วิจัย

21



ได๎รับเชิญจากกระทรวงพลังงาน ให๎รํวมจัดงานวันเด็ก 2556 ณ กรมพลังงานทดแทนฯ ในวันที่ 11 มกราคม

2556

OSOI

2556
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ดรทวารัฐ สูตะบุตร รองอธิบดีกรมพลังงานทดแทนฯ . ได๎ชื่นชมถึงแนวคิดของนวัตกรรมนี้

22

B-48
“ ปิน่ โตเอนกประสงค๑ 3 in 1”

ป
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ฐมบท และ ปรากฏการณ๑
ณ โรงเรียนวัดชํางเคี่ยน

โรงเรียนวัดชํางเคี่ยน เลขที่ ๙๑/๙ ตาบล
ช๎างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ สังกัด
สพป.เชียงใหมํ เขต ๑ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ป๓จจุบัน
: วําที่ร๎อยตรีบุญเลียว หินศรีสุวรรณ ดารงตาแหนํง
ผู๎อานวยการโรงเรียนวัดชํางเคี่ยน ผู๎บริหาร คณะ
ครู และผู๎เกี่ยวข๎องได๎สร๎างสรรค๑และพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาด๎านสือ่ และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา “ ปิน่ โตเอนกประสงค๑ 3 in 1” จนประสบควาสาเร็จ

ข๎

OSOI

อค๎นพบ
ต๎นแบบของแนวทางการพัฒนา

23

ในการจัดทาและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเทคโนโลยีทางการศึกษา ด๎านสือ่ และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา “ ปิน่ โตเอนกประสงค๑ 3 in 1” ผู๎บริหาร คณะครูและผู๎ที่เกี่ยวข๎องเกิดแนวคิดใหมํใน
การพัฒนานวัตกรรมดังกลําวในมิติของความคิดอีกมุมมองวํา การพัฒนานวัตกรรมฯดังกลําวหมายถึง
การประยุกต๑ความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑อยํางมีระบบเพื่อนามาใช๎ในกระบวนการเรียนการสอน แก๎ไข
ป๓ญหา และพัฒนาการศึกษาให๎ก๎าวหน๎าตํอไปอยํางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในการนาเทคโนโลยีทางการ
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ศึกษามาใช๎ในการศึกษา อยํางครอบคลุมใน 3 ด๎าน ได๎แกํเรื่อง
ของประสิทธิภาพ(Efficiency) ประสิทธิผล (Productivity)
และประหยัด (Economy)
การพัฒนาหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ด๎านสื่อ
เทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการ
สอนของครู ซึ่งเป็นหน๎าที่ของผู๎บริหารโรงเรียนที่จะสํงเสริมให๎
นักเรียนเป็นคนที่มีความรู๎ และสามารถคิดวิเคราะห๑คิดสร๎างสรรค๑ โดยผํานกระบวนการเรียนการสอน
ของครูมืออาชีพ การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครู โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญที่มุํงเน๎น
การบูรณาการระหวํางกลุํมสาระการเรียนรู๎ และใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ การพัฒนาการคิด
อยํางมีเหตุผลอยํางเป็นระบบ โดยใช๎เทคนิคการพัฒนาจากสิ่งที่เลํา และเหตุการณ๑พบเห็นใน
ชีวิตประจาวัน ป๓ญหาที่พบ เพื่อนามาพัฒนาให๎สามารถใช๎ในชีวิตประจาวันได๎ เป็นการพัฒนา
กระบวนการคิดของนักเรียนที่จัดทาโครงงานภายใต๎หัวข๎อ “ประหยัดพลังงาน ลดภาวะโลกร๎อนและ
ย๎อนดูตัวเรา” ซึ่งการดาเนินกิจกรรมดังกลําวได๎รับความรํวมมือ และการมีสํวนรํวมจากผู๎บริหาร
โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ครูภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น วิทยากรท๎องถิ่น และการสนับสนุนจาก
เทศบาลตาบลช๎างเผือก การรวมใจเป็นหนึ่งเดียวของคณะครูโรงเรียนวัดชํางเคี่ยน ที่มุํงสํงเสริม
กระบวนการคิดเพื่อการตํอยอดทางความคิดของเพื่อนรํวมงาน การพัฒนาสิ่งประดิษฐ๑ชิ้นนี้ “ปิ่นโต
เอนกประสงค๑ 3 in 1 ” ซึ่งเห็นวําเป็นสิ่งประดิษฐ๑ที่สร๎างสรรค๑ขึ้นด๎วยความมุํงมั่นและศรัทธาใน
วิชาชีพครู เพื่อพัฒนานักเรียนโดยการยอมรับความคิดเห็นของผู๎เรียนและเกิดการเรียนรู๎รํวมกัน
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ภู

25

มิปญ
๓ ญาสร๎างสรรค๑
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ป๓ จ จุ บั น โลกของเราก๎ า วสูํ โ ลกเทคโนโลยี มี ก าร
ออกแบบผลิตภัณฑ๑ที่ใช๎บรรจุสิ่งของตําง ๆ มากมายเพื่อ
ตอบสนองตํอความสะดวกในการใช๎งาน มีรูปรํางลักษณะที่
สวยงามนํ า ใช๎ โดยไมํ ค านึ ง ถึ ง สิ่ ง แวดล๎ อ ม เชํ น กลํ อ ง
กระดาษ กลํองโฟม ถุงพลาสติก เป็นต๎น ซึ่ง สํวนใหญํเป็น
วัสดุที่ยํอยสลายได๎ยาก เมื่อใช๎แล๎วทิ้งกํอให๎เกิดมลภาวะ
เป็นพิษ และเป็นอันตรายตํอสิ่งแวดล๎อม
ปิ่นโต เป็นภาชนะชนิดหนึ่งใช๎สาหรับบรรจุอาหาร
ที่ใช๎กันมานานตั้งแตํสมัยอดีตกาล ประกอบด๎วยภาชนะรูป
ทรงกระบอกซ๎อนกันเป็นชั้นๆ มีโครงร๎อยตรงสํวนหูสอง
ข๎าง หิ้ วได๎ มั กจะมีตั้ งแตํ 2 ชั้นขึ้น ไป ลัก ษณะนามเรีย ก
"เถา" ซึ่งสามารถใช๎บรรจุอาหารสาหรับเดินทางไปที่ตําง ๆ
ได๎อยํางสะดวก และสามารถนากลับมาใช๎ใหมํได๎อีก เป็นการ
ประหยัดคําใช๎จํายและชํวยลดโลกร๎อน แตํปิ่นโตที่ใช๎อยูํใน
ป๓ จ จุ บั น ยั ง ไมํ ส ามารถรั ก ษาสภาพความสดและใหมํ ข อง
อาหารไว๎ได๎นาน หรืออุปกรณ๑ที่มีอยูํเชํน กระติกเก็บความ
ร๎อน-ความเย็น ก็สามารถทาหน๎าที่ได๎เพียงอยํางเดียว
ด๎วยเหตุผลดังกลําวโรงเรียนวัดชํางเคี่ยนจึงได๎ให๎ความสาคัญของการรักษาสิ่งแวดล๎อมด๎วยการจัดให๎มีการ
จัดทาโครงงานสิง่ ประดิษฐ๑วิทยาศาสตร๑โดยกาหนดให๎คณะครูผู๎สอนวิทยาศาสตร๑และนักเรียนรํวมกันบูรณาการ
ความรู๎ จากการเรียนวิชาวิทยาศาสตร๑ภายใต๎หัวข๎อ “ประหยัดพลังงาน ลดภาวะโลกร๎อน” นาเสนอผลงาน
สิ่งประดิษฐ๑วิทยาศาสตร๑เพื่อกํอให๎เกิดการลดมลภาวะ โดยมีวัตถุประสงค๑สาคัญสองประการ
1. เพื่อเป็นการเสริมสร๎างกระบวนการคิดของนักเรียนโดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎แบบบูรณาการ
2. เพื่อประดิษฐ๑สิ่งประดิษฐ๑วิทยาศาสตร๑ที่สามารถประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร๎อนได๎
การดาเนินการดังกลําว เกิดจากการสังเกตจากการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน โรงเรียนวัดชํางเคี่ยน
ได๎ดาเนินการหลายรูปแบบในรูปโครงการอาหารกลางวันสาหรับนักเรียนยากจนขาดแคลน ซึ่งนักเรียนในระดับชั้น
อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได๎รับประทานอาหารกลางวันฟรี โรงเรียนได๎รับงบประมาณสนับสนุนจาก
เทศบาลตาบลช๎างเผือก สํวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นไมํได๎รับงบประมาณสนับสนุน โรงเรียนจัดหา
อาหารกลางไว๎บริการจาหนํายให๎แกํนักเรียนที่โรงอาหาร แตํมีผู๎ปกครองนักเรียนบางสํวนได๎จัดเตรียมอาหาร

การออกแบบนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนา
ประดิษฐ๑ปิ่นโต 1 เถา ซึ่งสามารถเก็บรักษาอาหารให๎ใหมํและสดอยูํเสมอ โดยชั้นหนึ่ง ให๎ความร๎อน
และอีกชั้นหนึ่งให๎ความเย็น โดยอาศัยหลักการทางานของเทอร๑โมลิเล็กทริก ที่สามารถเปลี่ยนความร๎อนเป็นไฟฟูา
และสามารถเปลี่ยนไฟฟูาเป็นความเย็น
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กลางวันให๎นักเรียนนามารับประทานที่โรงเรียน โดยบรรจุถุงพลาสติก หรือกลํองโฟม ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ๑ที่นิยมใช๎
และมีจาหนํายอยูํทั่วไป
สิ่งที่ปรากฏในเวลาตํอมาพบวําโรงเรียนมีขยะประเภทถุงพลาสติกและกลํองโฟมเพิ่มขึ้น อาหารที่นักเรียน
นามารับประทานจากบ๎านบางอยํางปูดเนําเสีย โดยเฉพาะในชํวงฤดูร๎อน เนื่องจากบรรจุภัณฑ๑ที่นามาบรรจุอาหาร
ไมํสามารถรักษาความสดใหมํไว๎ได๎ โรงเรียนวัดชํางเคี่ยนจึงริเริ่มให๎นักเรียนรํวมกันคิดแก๎ป๓ญหาดังกลําวผําน
โครงงานสิ่งประดิษฐ๑วิทยาศาสตร๑ภายใต๎หัวข๎อ “ประหยัดพลังงาน ลดโลกร๎อนและย๎อนดูตวั เรา”ขึ้น ซี่งปรากฏวํามี
นักเรียนกลุํมหนึ่งได๎ศึกษาค๎นคว๎าพบวํา Peltier Thermoelectric Cooling Module ซึ่งมีอยูํตู๎เย็นเป็นแผํนที่
สามารถทาความร๎อนและความเย็นในเวลาเดียวกัน
เทอร๑โมอิเล็กทริกคือ สมบัติพิเศษของวัสดุที่สามารถผันความร๎อนเป็นไฟฟูา และสามารถผันไฟฟูาเป็น
ความเย็น โดยอาศัยหลักการสั่นสะเทือนของโครงสร๎างภายในของแข็งที่เป็นวัสดุ เทอร๑โมอิเล็กทริก ในเชิงควอนตัม
ฟิสิกส๑ เรียกวํา โฟนอน (Phonon) เมื่อวัสดุเทอร๑โมอิเล็กทริกได๎รับอุณหภูมิที่แตกตํางกัน ที่อุณหภูมิสูงก็จะถํายเท
ไปยังที่ที่มีอุณหภูมิต่ากวํา นั้นคือมีอิเล็กตรอน (Electron) และ โฮล (Hole) เคลื่อนที่ ซึ่งจะได๎ไฟฟูาออกมา ซึ่ง
สามารถนามาสร๎างเครื่องกาเนิดไฟฟูาและสร๎างเครื่องทาความเย็นได๎ นักเรียนกลุํมนี้จึงคิดนา Peltier
Thermoelectric Cooling Module มาเชื่อมตํอกับปิ่นโตเพื่อนามาบรรจุอาหารชํวยรักษาสภาพของอาหารให๎สด
และใหมํอยูํตลอดเวลาได๎เป็นผลสาเร็จ โดยมีกระบวนการและวิธีการในการสร๎างสรรค๑และพัฒนาดังนี้

2556

เย็น

ร๎อน

OSOI

1. ขั้นตอนการดาเนินงานพัฒนา
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ตัวอยํางวัสดุที่ใช๎ อาทิ
 แผํนความร๎อน (Thermoelectric Module)

 แผํนระบายความร๎อน

OSOI

2556

รางวัลเหรี ยญเงิน 22 เรื่ อง | [Pick the date]

 พัดลมระบายความร๎อน

27

) ปิ่นโตพลาสติก 4 ชั้น

ขั้นตอนการประดิษฐ๑
1) นาแผํนความร๎อนทาซิลิโคลนด๎านที่มีตัวหนังสือประกบกับแผํนระบายความร๎อน
2) ขันสกูรยึดพัดลมระบายความร๎อนกับแผํนระบายความร๎อน
3) ตํอสายไฟสีแดง (+) พัดลมและแผํนความร๎อนเข๎าด๎วยกัน
4) ตํอสายไฟสีดา ( - ) พัดลมและแผํนความร๎อนเข๎าด๎วยกัน
5) สายไฟสีแดง (+) ตํอเข๎ากับสวิทซ๑และอีกขั้วตํอกันปลั๊กเสียบที่จุดบุหรี่
6) สายไฟสีดา ( - ) ตํอเข๎ากับปลั๊กเสียบที่จุดบุหรี่
7) ตํอขั้วบวกสีแดง (+) เข๎ากับตัวต๎านทาน 1 กิโลโอห๑มและขั้วบวกของหลอด LED
8) ตํอขั้วลบสายไฟสีดา ( - ) เข๎ากับขั้วลบของหลอด LED
9) เจาะรูฝาปิ่นโตชั้นที่ 1,2,3
10) ยึดตัวแผํนความร๎อนด๎านเย็นเข๎ากับปิ่นโตชั้นบน
11) ยึดตัวแผํนความร๎อนด๎านพัดลมติดกับปิ่นชั้นกลาง
12) ประกอบปิ่นโต
13) คีบขั้วบวกแบตเตอรี่ 12 โวลต๑ สีแดงและขั้วลบสีดา เพื่อทดสอบการทางาน
14) วัดอุณหภูมิด๎านร๎อนและด๎านเย็น
15) นาไปทดสอบการใช๎งานในรถยนต๑

ตรวจสอบการทางาน

ตํอสายไฟฟูา
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ยึดสกรู

เจาะรูระบายความร๎อน

ตรวจเช็คอุปกรณ๑
OSOI

ตัดแตํงอุปกรณ๑

28

ตํอสายไฟฟูา

ใกล๎เสร็จสมบูรณ๑

ผลงานสาเร็จ

2556
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ประกอบอุปกรณ๑

OSOI

ทดสอบการใช๎ในรถยนต๑

29

บ

ทสรุป
ของความสาเร็จ

การประดิษฐ๑ปิ่นโต 3 in 1 สํงผลให๎การจัดการเรียนการสอนในสาระวิทยาศาสตร๑ มีความสนุกสนาน
นําสนใจ นักเรียนได๎นาความรู๎และทักษะทางวิทยาศาสตร๑มาประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจาวัน กํอให๎เกิดการพัฒนาสิ่งที่
มีอยูํแล๎วให๎มีความสอดคล๎องทันสมัยกับการใช๎ในชีวิตประจาวัน ที่เรํงรีบ และเป็นสิ่ง ที่สํงผลตํอกระบวนการคิด
อยํางมีเหตุผลของนักเรียน และการมีสํวนรํวมในการจัดการเรียนรู๎ ของครูและนักเรียน เป็นการผนึกกาลังทาง
ความคิดและการได๎รับการสนับสนุนจากผู๎บริหาร
ผลการประดิษฐ๑ปิ่นโต 3 in 1 พบวํานาไปใช๎ได๎จริงในชีวิตประจาวัน และเหมาะสาหรับการติดตั้งใน
รถยนต๑ เพราะมีปลั๊กไฟสาหรับที่จุดบุหรี่ และกรณีที่มีการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร
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จากการดาเนินการดังกลําวสํงผลให๎นวัตกรรมชิ้นนี้ได๎รับรางวัลชนะเลิศ การแขํงขัน
สิ่งประดิษฐ๑วิทยาศาสตร๑ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 และได๎รับการ
คัดเลือกให๎เป็นสิ่งประดิษฐ๑วิทยาศาสตร๑ของประเทศไทย เข๎ารํวมการประกวดเวทีนานาชาติ ณ
ประเทศมาเลเซีย

OSOI

2556

การขยายผลและเผยแพรํผลการพัฒนา
นาเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ๑วิทยาศาสตร๑ ปิ่นโตเอนกประสงค๑ 3 in 1 ในรายการบํายนี้มีคาตอบ ทาง
สถานีโทรทัศน๑ชํอง 9 ออกอากาศในวันที่ 22 มกราคม 2556
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น าเสนอผลงานสิ่ ง ประดิ ษ ฐ๑ วิ ท ยาศาสตร๑ ใ น การประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ๑ วิ ท ยาศาสตร๑ ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต๎น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้ง
ที่ 62 ระหวํางวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ๑ 2556 ที่เมืองทองธานี และได๎รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ
เหรียญทอง
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นาเสนอผลงานในการประชุมเชิงปฏิบัติการนาเสนอผลงานสิ่ง ประดิษฐ๑ทางวิทยาศาสตร๑ เพื่อ
คัดเลือกเป็นตัวแทนไปประกวดในเวทีนานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย ระหวํางวันที่ 14 – 16 มีนาคม
2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร๑ สุขุมวิท 11- 13 กรุง เทพมหานคร และได๎รับการคัดเลือกเป็น
ตัวแทน 1ใน 10 ของผลงานระดับประเทศ เป็นตัวแทนไปนาเสนอที่ประเทศมาเลเซีย ในระหวํางวันที่
9-11 พฤษภาคม 2556 จัดโดยสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

OSOI

นาเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ๑วิทยาศาสตร๑ ปิ่นโตเอนกประสงค๑ 3 in 1 ในงานเปิดวิชาการ ของ
โรงเรียนวัดชํางเคี่ยน ในวันที่ 1 มีนาคม 2556 ให๎แกํนายกเทศบาลตาบลช๎างเผือก คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู๎ปกครองและชุมชน
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B -53
การสํงเสริมนิสยั รักการอําน
ผํานบทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท๑

ป
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ฐมบท และ ปรากฏการณ๑
ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหมํ
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โรงเรียนอนุบาลเชียงใหมํ เลขที่ ๑๓๕ ถ.
ราชมรรคา ตาบลพระสิงห๑ อาเภอ เมือง จังหวัด
เชียงใหมํ สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต 1 สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ป๓จจุบัน : นายไพบูลย๑ พุทธ
วงค๑ ดารงตาแหนํง ผู๎อานวยการโรงเรียน ผู๎บริหาร
คณะครู และผู๎เกี่ยวข๎องได๎สร๎างสรรค๑และพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา ด๎านสือ่ และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา “การสํงเสริมนิสยั รักการอํานผํานบทเรียน
โปรแกรมแบบมัลติพอยท๑” จนประสบความสาเร็จ

ข๎

อค๎นพบ
ต๎นแบบของแนวทางการพัฒนา

ของการอํานให๎เดํนชัดมากยิ่งขึ้น วิจารณ๑
พาณิช (๒๕๕๕:๒๗๑)ได๎กลําวถึงทักษะที่
สาคัญของผู๎คนในยุคใหมํ นั่นคือ ทักษะการ
อํานและการรู๎เทําทันสื่อ (Media Literacy)
ไว๎วํา ผู๎ที่อํานออกและสามารถทาความเข๎าใจ
กับสิ่งที่อํานได๎อยํางลึกซึ้ง หรือมีสมรรถนะใน
การอํานจะสามารถรับสารที่สํงมาในรูปแบบที่
ต๎องใช๎ความสามารถในการอํานทาความเข๎าใจ
สารได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เพราะการอําน
หนังสือ ไมํแตกคืออุปสรรคอันดับหนึ่งของการ
เรียนให๎ได๎ผล แท๎จริงแล๎วธรรมชาติของเด็กมี
ความอยากรู๎อยากเห็น อยากเข๎าใจ อยากประสบความสาเร็จ และการอํานได๎เป็นสิ่งหนึ่งที่ตอบสนองจิตวิทยาข๎อนี้
แตํเด็กหลายคนตกเป็นเหยื่อของการบังคับ การทาให๎การอํานเป็นเรื่องนําเบื่อ หรือเป็นสิ่งที่ทาให๎ตนเองต่าต๎อย

2556

จากข๎อมูลดังกลําวตอกย้าป๓ญหา

OSOI

เก็บรวบรวมข๎อมูลในเดือนพฤษภาคม และ
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑จากจานวนครัวเรือน
ตัวอยํางประมาณ ๕๓,๐๐๐ ครัวเรือน
พบวํา เด็กเล็กมีอัตราการอํานหนังสือร๎อยละ
๓๖.๐ เด็กผู๎ชายและเด็กผู๎หญิงมีอัตราการ
อํานหนังสือใกล๎เคียงกัน (ร๎อยละ ๓๖.๗ และ
ร๎อยละ ๓๕.๒ ตามลาดับ)

รางวัลเหรี ยญเงิน 22 เรื่ อง | [Pick the date]

สานักงานสถิติแหํงชาติ ดาเนินการสารวจ
การอํานหนังสือของประชากรไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ โดย
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น๎อยหน๎าเพราะอํานไมํเกํงเทําคนอื่นทาให๎เกิดจิตใต๎สานึกที่เกลียดการอําน ครูเพื่อศิษย๑ในศตวรรษที่ ๒๑ ต๎องไมํใชํ
แคํมีใจ เอาใจใสํศิษย๑เทํานั้น ยังต๎องมีทักษะในการ “จุดไฟ”ในใจศิษย๑ ให๎รักการเรียนรู๎ ให๎สนุกกับการเรียนรู๎
หรือทาให๎การเรียนรู๎เป็นเรื่องสนุกและกระตุ๎นให๎อยากเรียนรู๎ตํอไปตลอดชีวิต
จากความสาคัญของการอํานโรงเรียน อนุบาลเชียงใหมํ ได๎สํงเสริมและกระตุ๎นให๎นักเรียนเกิดการสํงเสริม
นิสัยรักการ อํานผํานบทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท๑ สาหรับวิชารักการอํานชั้น ป.๑ ชุด รักการอํานร๎องทํองจา
ชั้น ป.๒ ชุดรักการอํานสร๎างสรรค๑งานเขียน และชุด อาสาพาเรียนรู๎สูํอาเซียน สาหรับทุกระดับชั้น เกิดความสาเร็จ
ได๎ด๎วยเหตุป๓จจัย ที่ประกอบด๎วย

35

 การจัดเตรียมสื่อและสภาพแวดล๎อมที่
เอื้อตํอการเรียนรู๎
บรรยากาศของกระบวนการจัดการ
เรียนรู๎ที่ทาให๎นักเรียนสนุกสนาน
การเรียนรู๎อยํางมีความหมายที่
ประเมินผลการเรียนได๎
ลักษณะพิเศษของนวัตกรรมการศึกษา
“บทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท๑”เป็นอีก
ทางเลือกแหํงยุคสมัยที่มีสํวนอยํางสาคัญให๎ผู๎เรียนได๎
เรียนรู๎รํวมกันและให๎โอกาสผู๎เรียนได๎เข๎าถึงเทคโนโลยีได๎มากขึ้นกวําในอดีตที่ผํานมาทั้งนี้เพราะการสร๎างบทเรียน
ดังกลําวครูผู๎สอนสามารถสร๎างจากโปรแกรมไมโครซอฟท๑เพาเวอร๑พอยท๑ ๒๐๐๓ หรือ ๒๐๐๗ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่
ครูสํวนใหญํสามารถใช๎งานได๎ดี
จุดเดํนของการใช๎บทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท๑ในโรงเรียนอนุบาลเชียงใหมํ จะแบํงกลุํมผู๎เรียนเป็น ๖
กลุํมมีคอมพิวเตอร๑โดยใช๎เมาส๑กลุํมละ ๖-๗ ตัว ซึ่งเพียงพอสาหรับผู๎เรียนในหนึ่งห๎องเรียน โดยครูเป็นผู๎สร๎าง
บทเรียนจากเนื้อหาคือ วิชารักการอําน ชั้น ป.๑ คือ ชุด อํานร๎องทํองจา ชั้น ป.๒ ชุดรักการอํานสร๎างสรรค๑งาน
เขียน และชุด อาสาพาเรียนรูส๎ อูํ าเซียนสาหรับทุกระดับชัน้ และจุดเดํนที่เสริมสร๎างความมั่นใจวํา นวัตกรรม
ดังกลําวจะเป็นนวัตกรรมสาคัญสาหรับยุคสมัยป๓จจุบนั ทีจ่ ะเชือ่ ร๎อยไปสูอํ นาคตทีด่ ี สาหรับทุกชีวิตทีม่ นี ริ ยั รักการ
อํานเป็นทุนทางป๓ญญาอยํางยัง่ ยืนสืบไป

ภู

มิปญ
๓ ญาสร๎างสรรค๑
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
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ภูมิป๓ญญาสร๎างสรรค๑ ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลํว ได๎ออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาไว๎เป็น
ระบบ ดังนี้
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บ

ทสรุป
ของความสาเร็จ

ความสาเร็จที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน สาหรับผลงานที่เป็นนวัตกรรม และผลการใช๎นวัตกรรมที่เกิด
ขึ้นกับผู๎เรียน ในการเรียนรู๎จากนวัตกรรมการใช๎บทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท๑ สาหรับการจัดการเรียนรู๎การ
สํงเสริมการอํานผํานบทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท๑ ชุด รักการอําน ร๎อง ทํอง จา สาระการเรียนรู๎เพิ่มเติม
ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในครั้งนี้ ได๎แกํ นวัตกรรมบทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท๑สาหรับการจัดการ
เรียนรู๎การสํงเสริมการอํานผํานบทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท๑ ชุด รักการอําน ร๎อง ทํอง จา สาระการเรียนรู๎
เพิ่มเติมภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เป็นการนาเนื้อหาความรู๎สื่อดิจิทัลจากแท็บเล็ตในเรื่องวรรณคดีล๎านน
ได๎แกํ เจ๎าเนือ้ อํอน มาเลํนกันไหม ของเธอของฉัน ฝนตกแดดออก เรารักเมืองไทย และมีการบูรณาการเนื้อหาโดย
ใช๎หนังสือสํงเสริมการอํานเรื่อง เมืองขวานทอง และเรือ่ ง ม็อกซ๑ แมวมหัศจรรย๑ โดยขอนาเสนอ ตัวอยําง
ภาพประกอบบทเรียนและภาพกิจกรรมในการเรียนรู๎จากสื่อบทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท๑ มาเป็นกรณีศึกษา
ดังที่เห็น

B 71
กิจกรรมหนังสั้นสร๎างคนเกํง พัฒนาคนดี

ป

2556

ศึกษา “กิจกรรมหนังสัน้ สร๎างคนเกํง พัฒนาคนดี” จน
ประสบความสาเร็จ
แตํเดิมโรงเรียนทุํงช๎างมีนักเรียนแกนนาที่ได๎รับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการทาหนังสั้น จากทีมงานรายการ Hot
Short Film จากสถานีโทรทัศน๑ Thai pbs ในภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เมื่อผลิตผลงานออกมาได๎สักระยะหนึง่ ก็
พบป๓ญหาวํานักเรียนกลุํมแกนนา ๖-๘ คน ถอนตัวออกจาก
ทีมเกือบหมด เพราะค๎นพบวําตัวเองไมํได๎มีความชอบ ความ
สนใจ และความถนัดในการที่จะทาหนังสั้นอยํางจริงจัง การทาหนังสั้นเรื่องหนึง่ นอกจากเรื่องทุนแล๎ว ยังมีป๓ญหา
อื่น ๆ ตามมาให๎แก๎ไขตลอดเวลา จึงเกิดความเหน็ดเหนื่อยและท๎อแท๎ จึงถอนตัวออกจากกิจกรรมดังกลําวโดยหัน
กลับไปทุํมเทให๎กับการเรียน เหลือผู๎ที่ยังสนใจอยํางจริงจังเพียง ๓ คน จึงต๎องหาสมาชิกเพิ่ม โดยให๎ครูที่ดูแลมา
ตั้งแตํต๎นเปิดชุมนุมหนังสั้น และได๎ถํายทอดองค๑ความรู๎และกระบวนการ การผลิตหนังสั้นให๎กับเพื่อนนักเรียนและ
น๎อง ๆ ทั้ง ม.ต๎น และ ม.ปลาย

OSOI

โรงเรียนทุํงช๎าง เลขที่ ๖๙ หมูํ ๒ ตาบลทุํงช๎าง อาเภอทุํง
ช๎าง จังหวัดนําน สังกัด สพม.เขต ๓๗ แพรํ – นําน สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ป๓จจุบัน
: นายประกวด พายัพสถาน ดารงตาแหนํง ผูอ๎ านวยการ
โรงเรียนทุงํ ช๎าง ผู๎บริหาร คณะครู และผู๎เกี่ยวข๎องได๎สร๎างสรรค๑
และพัฒนา นวัตกรรมการศึกษา ด๎านสือ่ และเทคโนโลยีทางการ
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ฐมบท และ ปรากฏการณ๑
ณ โรงเรียนทุํงช๎าง
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อค๎นพบ
ต๎นแบบของแนวทางการพัฒนา

ในชุมนุมหนังสั้นในยุคกํอตั้งชุมนุมมีจานวน ๒๕ คน
ภายใต๎ชื่อทีมวํา TCS Studio และได๎เริ่มผลิตผลงานที่มี
คุณภาพขึ้นตามลาดับของประสบการณ๑ ซึ่งครูผู๎ดูแลได๎
เล็งเห็นความสาคัญวํา กิจกรรมนี้นําจะนามาซึ่งสิ่งดี ๆ หลาย
อยํางที่แตกตํางจากการเรียนทั่วไปในชั้นเรียน ได๎มีความคิด
สร๎างสรรค๑ ฝึกความมีวินัย ความรับผิดชอบในการฝึกการ
ทางานเป็นทีมได๎ฝึกทักษะการแก๎ป๓ญหาตําง ๆ ที่เกิดขึ้น
เมื่อผลงานดีมีคุณภาพทาให๎ได๎รับรางวัลและทุนการศึกษา
เกิดความภาคภูมิใจขึ้นทั้งกับทีมงานและโรงเรียน จึงเป็น
ภารกิจที่สาคัญของครูผู๎ดูแล ผู๎บริหารและโรงเรียนทุํงช๎างที่
จะต๎องสํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาเด็กทาหนังสั้นให๎ก๎าว
ไกลสูํความเป็นเลิศในสิ่งที่เขาถนัดและสนใจ และได๎รับ
ผลตอบแทนที่คุ๎มคํากับการทุํมเทให๎กับการทาหนังสั้น

จึง
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ป๓จจัยสาคัญที่จะเกื้อหนุนให๎ กิจกรรมหนังสั้น สร๎างคนเกํง พัฒนาคนดี ก็เนื่องมาจากกระแสหนังสั้นกาลัง
มาแรงมากในตอนนั้นและเริ่มนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ทาให๎ทีมงาน TCS มีเปูาหมายที่ชัดเจนในการผลิตหนังสั้นแตํละ
เรื่องออกมา ประสบการณ๑ที่มากขึ้นสํงผลให๎มีความรู๎ความสามารถมากขึ้นตามลาดับ ทาให๎ได๎งานได๎สื่อที่มีคุณภาพ
ในการนามาใช๎พัฒนานักเรียนให๎เป็นคดีได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
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ภู

มิปญ
๓ ญาสร๎างสรรค๑
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ความคิดสร๎างสรรค๑ และการพัฒนานวัตกรรมกิจกรรม
หนังสัน้ สร๎างคนเกํง พัฒนาคนดี ดังกลําว ได๎กาหนดวัตถุประสงค๑
ในการดาเนินการไว๎ 4 ประการ ประกอบด๎วย
๑.เพือ่ สํงเสริมและพัฒนานักเรียนทีม่ คี วามสนใจทางด๎าน
การผลิตหนังสัน้ สูคํ วามเป็นเลิศ
ทัศนคติคาํ นิยมเชิงบวก เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห๑และ
ตัดสินใจได๎อยํางมีเหตุผล
๓.เพือ่ สํงเสริมให๎นกั เรียนเลือกใช๎สอื่ อยํางถูกวิธแี ละ
สร๎างสรรค๑
๔.เพือ่ สํงเสริมให๎นกั เรียนนากระบวนการเรียนรูแ๎ บบ
PBL และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑มาใช๎ใน
กระบวนการผลิตหนังสัน้
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๒.เพือ่ สร๎างและพัฒนาสือ่ ทีป่ ลูกฝ๓งคุณธรรมจริยธรรม

OSOI

๑.สร๎างองค๑ในการสร๎างหนังสั้นให๎กับทีมงานหนังสั้น และ
นักเรียนชุมนุมหนังสั้น ทั้งความรู๎ที่ได๎จาก ครูผู๎ดูแล จากพี่สูํน๎อง
จากการอบรมเชิงปฏิบัติการที่จัดโดยหนํวยงานตําง ๆ
๒.ติดตามขําวคราวการประกวดหนังสั้นจากสื่อตํางๆทั้ง
ทางเว็บไชต๑ โทรทัศน๑ สื่อสิ่งพิมพ๑ตํางๆ
๓.ครูและนักเรียนทีมงานรํวมกันศึกษาและวิเคราะห๑
โจทย๑ที่ทางผู๎จัดการประกวดหนังสั้นกาหนดมา
๔.ครูและนักเรียนทีมงานรํวมกันวางแผนสร๎างหนังให๎ตรง
ตามโจทย๑ที่ชํวยกันวิเคราะห๑สร๎างพล็อตเรื่อง โครงเรื่องคราวๆ
แล๎วนาไปสูํการเขียนบทภาพยนตร๑ การถํายทา การตัดตํอ และ
การเผยแพรํผลงาน โดยนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑
และการเรียนรู๎แบบ PBL มาเป็นหลักในการทางาน

2556

ขั้นตอนการดาเนินงานพัฒนา ได๎กาหนดแนวทางในการ
พัฒนาไว๎อยํางเป็นระบบ ดังนี้

40

๕.บทภาพยนตร๑ที่ได๎ กํอนที่จะนาไปถํายจริงต๎องผํานการ
ตรวจสอบความสมบูรณ๑จากครูที่ปรึกษา
ถ๎ายังมีจุดบํงพรํองอยูํ นักเรียนที่รับผิดชอบในสํวนนี้ต๎องแก๎ไข
จนกวํา จะเป็นที่พอใจของครูผู๎ดูแล

OSOI
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๖.ป๓ญหาตํางๆ ที่เกิดขึ้นในแตํละขั้นตอนใช๎การระดม
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ความคิด อยํางมีระบบและเหตุผลในการแก๎ไข
๗.เมื่อจบขั้นตอนของการตัดตํอครูและทีมงานทุกคนนั่ง
ดูกํอนหลายรอบเพื่อเช็คความสมบูรณ๑กํอน
ที่จะนาสํงไปประกวด
๘.การสํงผลงานประกวดในป๓จจุบันนิยมทาอยูํสองแบบ
คือ บันทึกข๎อมูลลงในแผํนดีวีดี แล๎วสํงทางไปรษณีย๑ กับแบบที่ให๎
อัพไฟล๑หนังขึ้น Youtube
๙.รอผล
การตัดสิน
๑๐.หนัง
สั้นหรือสื่อที่ไมํติด
เรื่องลิขสิทธิ์
สามารถนาไป
เผยแพรํได๎ทันที
ลิขสิทธิ์ของหนัง
เป็นลิขสิทธิ์รํวมกันระหวํางทีมงานกับหนํวยงานที่จัดประกวด
๑๑.ครูผู๎สอน ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว และโดยเฉพาะครู
กลุํมสาระสังคม นาไปใช๎เป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อสร๎าง
คุณธรรมจริยธรรมให๎เกิดกับนักเรียนตํอไป

บ
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การบริ ห ารที ม งานอยํ า งเป็ น ระบบ สํ ง ผลให๎ เ กิ ด ความคิ ด
สร๎างสรรค๑และพัฒนาผลงานคุณภาพอยํางหลากหลาย เป็นประโยขน๑
ตํอการพัฒนาการศึกษาในหลากหลายมิติ อาทิ
ป๓จจุบันนี้ทางทีมงานหนังสั้น TCS จะจัดทาหนังสั้นตามการ
ประกวดหรือการแขํงขันที่มีเวทีการแขํงขันอยูํ อยํางวม่าเสมอ ซึ่งล๎วน
แล๎วเป็นหนังที่เกี่ยวข๎องกับคุณธรรม จริยธรรมทั้งสิ้น ซึ่งข๎อดีของการ
ทาหนังตามโจทย๑ของการประกวดก็คือ บางเรื่องยังไมํต๎องถํายทา เพียง
แคํสํงพล็อตหรือบทไปกํอน ถ๎าได๎รับความสนใจก็จะได๎รับงบประมาณ
ในการถํายทาให๎เป็นหนังสั้นออกมา
ความสาเร็จที่เกิดขึ้น สรุปได๎ ดังนี้
 ผลงานหนังสั้นที่ได๎เป็นลิขสิทธิ์ของทีมงาน TCS รํวมกับ
หนํวยงานที่จัดประกวด รายการประกวดบางรายการสามารถนาเรื่อง
เดิมเข๎ าประกวดได๎ถ๎าไมํติดป๓ ญหาเรื่ องลิข สิทธิ์จ ากหนํ วยงานที่เป็ น
เจ๎าของลิขสิทธิ์รํวม
 ผลงานหนัง สั้นที่ผํ านมา ได๎รับรางวัลระดับประเทศก็
ประมาณ ๒๐ เรื่อง และมีบางเรื่องที่ได๎รับรางวัลมากกวํา ๑ รางวัล
หรือมากกวํา ๑ เวทีการประกวด รางวัลที่ได๎รับยํอมการันตีคุณภาพ
ของผลงานได๎ในระดับหนึ่ง และนาไปใช๎เป็นสื่อในการเรียนการสอน
เพื่อสร๎างคุณธรรมจริยธรรมให๎เกิดกับนักเรียนสํวนผลงานที่ไ มํได๎รับ
รางวัลก็มีคุณภาพดีเพียงพอที่จะนาไปใช๎เป็นสื่อได๎เชํนกัน หนังสั้นบาง
เรื่ อ งที่ไ มํ ไ ด๎รั บ รางวั ลน าไปใช๎ใ นการสร๎ างคุ ณ ธรรมจริย ธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค๑ให๎เกิดกับผู๎เรียนได๎ดีกวําหนังรางวัลเสียอีก
ผลงานหนังสั้นที่ได๎รับรางวัลทาให๎นักเรียนได๎รับทั้งชื่อเสียงและทุนการศึกษา โรงเรียนได๎รับรางวัลและ
ชื่อเสียง ป๓จจุบันโรงเรียนทุํงช๎างเป็นที่รู๎จักทั้งในวงการหนังสั้นและวงการศึกษา สํงผลให๎นักเรียนแกนนารุํนแรก ๒
คนได๎รับทุนการศึกษาเรียนฟรี เอกภาพยนตร๑ ม.รังสิต ป๓จจุบันกาลังขึ้น ชั้นปีที่ ๒ และรุํนน๎องอีก ๓ คน ซึ่งกาลัง
จะขึ้นชั้น ม. ๖ จะตามไปศึกษาที่ ม.รังสิต เชํนกัน หลังจากชนะเลิศหนังสั้น ในโครงการสุดยอดผู๎นาผลิตสื่อความดี
โดย สพฐ.และ ม.รังสิต
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ทสรุป
ของความสาเร็จ
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นั ก เ รี ย น ที่ เ ป็ น
ที ม งานหลั ก ของ TCS เป็ น
นักเรียนกลุํมเสี่ยง แตํจากการ
มาท า กิ จ ก ร ร มนี้ ท าใ ห๎ เ ข า
กลั บ มาอยูํ ใ นเส๎ น ทางที่ ดี มี
ความภาคภูมิใจ รู๎สึกวําตัวเองมีคุณคํา
 คณะครู ทั้งครูที่ปรึกษา ครูประจาวิชา นาหนังสั้นที่ได๎ไปใช๎ในการ
จัดการเรียนการสอนทั้งในด๎านเนื้อหาทางวิชาการ และด๎านเสริมสร๎างคุณธรรม
จริยธรรม และพฤติกรรมอันพึงประสงค๑ โดยเฉพาะครูที่เป็นแ กน
หลัก ในการเผยแพรํ คือ ครูใ นกลุํ มสาระการเรียนรู๎สัง คมศึ กษา
ศาสนาและวัฒนธรรม จะเป็นสื่อที่ตรงตํอวิชาที่สอนมาก และคณะ
ครูในกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาฯยังได๎รวบรวมเป็นชุดหนัง
สั้นเพื่อการเรียนการสอนให๎นักเรียนพัฒนาตนเป็นคนดี มีคุณธรรม
จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ จนได๎รับรางวัลเหรียญ
ทองโครงงานคุณธรรมฯ ระดับภาคเหนือ ในงานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ ๖๒ ที่ผํานมา
องค๑ ก ร
หนํวยงานและชุมชน
มีบ ทบาททั้ ง ในสํ ว น
ของ ก า ร ใ ห๎ ค ว า ม
รํ ว ม มื อ ใ น ก า ร ใ ช๎
สถานที่ ใ นการถํ า ย
ท า อุ ป ก ร ณ๑
ประกอบฉาก เป็ น
นั ก แสดงน า และ
นักแสดงสมทบ อีก
ทั้ง ชื่ นชมในผลงาน
ของโรงเรียนและรํวมกันผลักดันสํงเสริมสนับสนุนให๎โรงเรียนทุํงช๎างได๎นาสื่อเหลํานี้ไปใช๎อยํางจริงจังและขยายผลสูํ
โรงเรียนและหนํวยงานอื่นๆ ที่สนใจ

B 74
ชุดทดลองการออกแบบประยุกต๑ควบคุมระบบการทางานในอุตสาหกรรม
ด๎วย Programmable Controller

ป
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วิทยาลัยการอาชีพ
เชียงราย เลขที่ ๓๒๔ หมูํ
๑๓ ถนน เชียงราย – เทิง
ตาบลทําสาย อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย
สังกัด อาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงราย สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
ป๓จจุบัน : นางพรเพ็ชร
พรรณวงค๑ ดารงตาแหนํง ผู๎อานวยการวิทยาลัย ผู๎บริหาร คณะครู และผู๎เกี่ยวข๎องได๎สร๎างสรรค๑และพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา ด๎านสิ่งประดิษฐ๑ สื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ชุดทดลองการออกแบบประยุกต๑ควบคุมระบบ
การทางานในอุตสาหกรรม ด๎วย Programmable Controller จนประสบความสาเร็จ
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ฐมบท และ ปรากฏการณ๑
ณ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
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อค๎นพบ
ต๎นแบบของแนวทางการพัฒนา
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ความคิดสร๎างสรรค๑และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ชุดทดลองการออกแบบประยุกต๑ควบคุมระบบ
การทางานในอุตสาหกรรม ด๎วย Programmable Controller ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค๑เพื่อสร๎างและพัฒนา ชุด
ทดลองการออกแบบประยุกต๑ควบคุมระบบการทางานในอุตสาหกรรม ด๎วย Programmable Controller และ
กระบวนการของระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนาใบงานเรื่องการควบคุมมอเตอร๑ไฟฟูาด๎วย
แมกเนติกสวิตซ๑ และโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร๑
การสร๎างและพัฒนาชุดทดลองการ
ออกแบบประยุกต๑ควบคุมระบบการทางานใน
อุตสาหกรรม ด๎วย Programmable
Controller ดังกลําว ซึ่งจัดเป็นสื่อการเรียนการ
สอนประเภทชุดฝึก ชุดทดลอง โดยนาไป
ประกอบการสอนสาหรับนักศึกษาระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ (.ปวช)3
แผนกวิชาชํางไฟฟูากาลัง วิทยาลัยการอาชีพ
เชียงราย โดยครอบคลุมเนื้อหารรายวิชาดังนี้
1. การควบคุมเครื่องกลไฟฟูา
2. การโปรแกรมและควบคุมไฟฟูา
3. นิวแมติกส๑และไฮดรอลิกส๑เบื้องต๎น
สื่อการเรียนการสอนประเภทชุดฝึก ชุดทดลอง ที่คณะผู๎จาทาผลิตขึ้นมา สํงผลทาให๎เกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชาดังกลําว อีกทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อรูปแบบใหมํ เพื่อสร๎างความสนใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอยํางสร๎างสรรค๑ รวมถึงการใช๎ทรัพยากรทางด๎านวัสดุฝึก และลดต๎นทุนในการจัดซื้อ
ครุภัณฑ๑ ตํอไป

มิปญ
๓ ญาสร๎างสรรค๑

2556

การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ชุดทดลองการออกแบบประยุกต๑ควบคุมระบบการทางานในอุตสาหกรรม
ด๎วย Programmable Controllerดังกลําว กาหนด วัตถุประสงค๑ในการใช๎ประโยชน๑ผลงานนวัตกรรมดังกลําวไว๎
ดังนี้
ด๎านผลผลิต (Output)
1. สื่อการเรียนการสอนที่สร๎างขึ้นและใช๎ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย จานวน 1 ชุด
2. ชุดการสอนภาคทฤษฎี และปฏิบัติ รายวิชาการควบคุมเครื่องกลไฟฟูา วิชาการโปรแกรมและควบคุม
ไฟฟูา และ วิชานิวแมติกส๑และไฮดรอลิกส๑ จานวน 1 ชุดการสอน
3. สื่อการสอนที่เป็นมาตรฐาน อาจารย๑ผู๎สอนสามารถนาไปใช๎ในการสอนได๎ทุกคน
4. สื่อการสอนที่ทันตํอเทคโนโลยีใหมํ ๆ สอดคล๎องกับระบบอุตสาหกรรมการผลิต
5. เพิ่มผลผลิตผลงานด๎านนวัตกรรมสื่อการสอนประเภทชุดฝึก/ชุดทดลอง
ด๎านผลลัพธ๑ (Outcomes)
1. เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผู๎สอน
2. ลดระยะเวลาในการเตรียมการสอนภาคปฏิบัติด๎วยการใช๎สื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
3. ขั้นตอนการจัดกระบวนการสอนภาคปฏิบัติ สามารถสื่อความหมายได๎ชัดเจน
4. นักศึกษาเกิดมโนภาพได๎ดีตํอการเรียนรู๎ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
5. พัฒนาสื่อการสอนประเภทชุดทดลองให๎เกิดประสิทธิภาพตํอการเรียนรู๎ของนักศึกษา
6. ครูผู๎สอนเกิดการเรียนรู๎เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร๑ที่ทันสมัย ในการควบคุม Hardware ระบบการ
ทางานทางอุตสาหกรรมในป๓จจุบัน
7. นักศึกษาได๎เรียนรู๎วงจรที่ใช๎ในการควบคุมมอเตอร๑ไฟฟูากระแสสลับ แตํละประเภทอยํางชัดเจน
8. นักศึกษาได๎เรียนรู๎วงจรที่ใช๎ในการควบคุมระบบนิวแมติกส๑และไฮดรอลิกส๑ เบื้องต๎น
9. นักศึกษาได๎เรียนรู๎ และการออกแบบวงจรที่ใช๎ในการควบคุมระบบไฟฟูา แสงสวําง
นักศึกษาได๎เรียนรู๎ และการออกแบบวงจร ของระบบควบคุมการผลิตในงานอุตสาหกรรม
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การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

OSOI

ภู
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1.2

ขัน้ ตอนการดาเนินงานพัฒนา

ขัน้ ตอนการสร๎างและพัฒนา
“ชุดทดลองการออกแบบประยุกต๑ควบคุมระบบการทางานในอุตสาหกรรม
ด๎วย Programmable Controller” ประกอบด๎วย
ขั้นตอนการสร๎างและพัฒนา ดาเนินการ ดังนี้
1. ออกแบบและพัฒนาสํวนโครงสร๎างของโต๏ะปฏิบตั กิ าร

PLC
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PLC

OSOI
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Module

PLC

ภาพที่ 1.1 โครงสร๎างของ “ชุดทดลองการออกแบบประยุกต๑ควบคุมระบบการทางานในอุตสาหกรรม ด๎วย
Programmable Controller” ทั้งหมด

รางวัลเหรี ยญเงิน 22 เรื่ อง | [Pick the date]
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ภาพที่ . 1.2 การประกอบโครงสร๎างของโต๏ะปฏิบัติการ

ภาพที่ 1.4 โครงโครงสร๎างของโต๏ะปฏิบัติการ ที่ทาสีเพื่อ
ปูองกันสนิม กํอนนาไปประกอบเข๎าด๎วยไม๎อัด

OSOI

ภาพที่ 1.3 การประกอบโครงสร๎างของโต๏ะปฏิบัติการ

48

ภาพที่ 1.6 การประกอบโครงสร๎างของโต๏ ะปฏิ บั ติ การ
ด๎ ว ยไม๎ อั ด และล๎ อ สาหรั บ เคลื่ อนย๎ า ย
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ภาพที่ 1.5 การประกอบโครงสร๎ างของโต๏ ะปฏิ บัติก ารด๎ ว ย
ไม๎ อั ด

ภาพที่ 1.7 ด๎านบนและด๎านหน๎าของโต๏ะปฏิบัติการ ปิดทับด๎ว

ภาพที่ 1.8 ขอบด๎านข๎างและด๎านหน๎ารอบตัวโต๏ะปฏิบัติการ ประกบด๎วย
ฉากอลูมิเนียมหนาเพื่อกันการกระแทกกับมุมตําง ๆ เมื่อทาการเคลื่อนย๎าย

2556

แผํนอะคลีลิคใสขนาด 6mm.เพื่อเจาะวางตาแหนํงของอุปกรณ๑ที่
ใช๎ในการทดลอง

OSOI

ภาพที่ 1.9 ออกแบบและวางตาแหนํงของ PLC, อุปกรณ๑ปูองกัน
ขั้วตํอสาย บนแผํนอะคลีลิกใส ,หลอดแสดงสัญญาณ ,สวิตช๑ ,
ขนาด6 mm. เพื่อให๎เห็นโครงสร๎างสํวนของอุปกรณ๑ภายใน

49

ภาพที่ 1.10 ผู๎อานวยการ สุกัญญา ไทยมานะ เข๎าเยี่ยมชมและให๎
กาลังใจในการดาเนินงานการปฏิบัติงานเจาะตามตาแหนํงที่ได๎ออกแบบไว๎
ด๎วยอุปกรณ๑พิเศษ เพื่อปูองกันการแตกของแผํนอะคลีลิก ขนาด 6 mm.
ชนิดใส

ภาพที่ 1.12 ประกอบสํวนแผงที่วางอุปกรณ๑เข๎ากับโต๏ะปฏิบัติการ บริเวณ
ด๎านหน๎า

ภาพที่ 1.13 ตํอวงจรระหวํางอุปกรณ๑ปูองกัน สวิตช๑
ควบคุม หลอดแสดงผล และขั้วตํอสาย

ภาพที่ 1.14 ทาการตํอวงจรเข๎ากับอุปกรณ๑เครื่องวัด และโวล๑ทมิเตอร๑

ภาพที่ 1.15 วางตาแหนํ ง ของอุ ป กรณ๑ ค วบคุ ม สั ญ ญาณ O UTPUT
(รี เ ลย๑ MY-4 COIL 24V.DC.)และตํ อ วงจรการทางานรํ ว มกั บ PLC

ภาพที่ 1.16 วางตาแหนํงของอุปกรณ๑ปูองกันระบบไฟฟูา 3 เฟส 4 สาย
และ อุปกรณ๑ควบคุมระดับแรงดันไฟฟูา (Phase protection OP-4) เพื่อ
จํายให๎กับชุดทดลอง

OSOI

2556
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ภาพที่ 1.11 ติดตั้งอุปกรณ๑ตามตาแหนํงที่ทาการเจาะ บนแผํนอะคลี
ลิก ขนาด 6 mm. ชนิดใส เพื่อให๎เห็นโครงสร๎างสํวนของอุปกรณ๑
ภายในเชํน PLC, อุปกรณ๑ปูองกัน, สวิตช๑, หลอดแสดงสัญญาณ, ขั้วตํอ
สาย
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ภาพที่ 1.17 ต่ อ วงจรระหว่ า ง PLC เข้ า กั บ อุป กรณ์ ป้ องกั น ระบบไฟฟ้ า 3
เฟส 4 สาย และ อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม ระดั บ แรงดั น ไฟฟ้ า ( P HASE PROTECTION

ภาพที่ 1.19 ตํอวงจรระหวํางแผงควบคุมการทางานของ PLC และ
อุปกรณ๑ปูองกัน ไปยังระบบควบคุมการทางานของอุปกรณ๑ควบคุมที่อยูํ
ภายในโต๏ะปฏิบัติการ เพื่อเชื่อมตํอสัญญาณ ระหวําง แผงควบคุม
และอุปกรณ๑รีเลย๑ของแตํละตัว

ภาพที่ 1.20 ชุดทดลองการออกแบบประยุกต๑ควบคุมระบบการ
ทางานในอุตสาหกรรมด๎วย Programmable Controller ที่ทาการ
เชื่อมตํอวงจรกาลัง และวงจรควบคุม

2556
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OP-4)

ภาพที่ 1.18 ตรวจสอบการตํอวงจรของอุปกรณ๑ปูองกันระบบไฟฟูา 3
เฟส 4 สาย และ อุปกรณ๑ควบคุมระดับแรงดันไฟฟูา (Phase
protection OP-4) กํอนทาการประกอบแผงด๎านบน

OSOI

ภาพที่ 1.21 ติดตั้งมอเตอร๑ไฟฟูากระแสสลับ จานวน 2 ตัวเข๎ากับชุด
ทดลองแบบถาวร เพื่อสามารถทาการทดสอบการสตาร๑ทมอเตอร๑แบบ
ตําง ๆ ได๎
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ภาพที่ 1.22 ติดตั้งสวิตช๑ควบคุมการจํายระบบไฟฟูา 380V. เพื่อปูอน
ให๎กับวงจรกาลังของมอเตอร๑ และติดตั้งขั้วสาหรับตํอสายเข๎ากับมอเตอร๑
ทั้งสองชุด

ภาพที
ดตั้งเต๎ารับ 3 เฟสกต๎380V.
เพื่อปูอ้งนแรงดั
นจํายให๎กับ
ภาพที่ 1.2
่ 1.234 ติตรวจสอบความถู
องของวงจรทั
หมดบนแผงทดลอง
ชุทัด้งทดลองจากภายนอกพร๎
อ
มติ
ด
ตั
ง
้
เต๎
า
รั
บ
1
เฟส
220V.AV.50HZ.
วงจรควบคุม และวงจรกาลังและแหลํงจํายไฟฟูาระบบ 3เฟส
เพื380V.50HZ.
่อใช๎สาหรับคอมพิ
วเตอร๑
book
อุปกรณ๑
ปูองกัPC/Note
นระบบไฟฟู
าที่ได๎ติดตั้งไว๎ในชุดทดลอง
เพื่อให๎เกิดมาตรฐานความปลอดภัยกํอนนาไปทดลอง
รางวัลเหรี ยญเงิน 22 เรื่ อง | [Pick the date]

ภาพที่ 1.23 ติดตั้งสวิตช๑ควบคุมการจํายระบบไฟฟูา 380V. เพื่อปูอน
ให๎กับวงจรกาลังของมอเตอร๑และติดตั้งขั้วสาหรับตํอสายเข๎ากับมอเตอร๑
ทั้งสองชุด

ภาพที่ 1.26 ทาการทดสอบการทางานของ PLC รํวมกับอุปกรณ
ทั้งหมดด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร๑ กํอนเชื่อมตํอการควบคุมไปยัง
อุปกรณ๑ประกอบบนแผงทดลอง

2556

ภาพที่ 1.25 ทาความสะอาดอุปกรณ๑ทั้งหมดด๎วยโบร๑เวอร๑ กํอนประกอบ
แผงทดลองด๎านบนเพื่อปูองกันเศษสายตัวนาติดค๎างกับอุปกรณ๑ควบคุม
และอุปกรณ๑วงจรกาลัง

ภาพที่ 1.28

นาชุดทดลองสาธิตให๎กับนักเรียน นักศึกษา อธิบายเกี่ยวกับการ
ทางานของอุปกรณ๑แตํละสํวน ลาดับขั้นการทดลอง และการทดสอบ เพื่อสร๎าง
มาตรฐานในวิชาชีพตํอไป
OSOI

ภาพที่ 1.27 ทาการทดสอบการทางานของ PLC รํวมกับอุปกรณ๑ทั้งหมดด๎วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร๑กํอนเชื่อมตํอการควบคุมไปยังอุปกรณ๑ประกอบบนแผง
ทดลอง

52

รางวัลเหรี ยญเงิน 22 เรื่ อง | [Pick the date]

ภาพที่ 1.29 ชุดทดลองการออกแบบประยุกต๑ควบคุมระบบการทางานใน
อุตสาหกรรม ด๎วย Programmable Controller ที่พร๎อมนาไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาชํางไฟฟูากาลัง และแผนกวิชาอื่น
รายวิชาเกี่ยวข๎องกับการใช๎งานของชุดทดลองฯ

ภาพที่ 1.32 ครูธนิศร๑ พันธุ๑ประยูร ครู คศ.1 (ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟูา, วศ.ม.
วิศวกรรมไฟฟูา)ครูประจาแผนกวิชาชํางไฟฟูากาลัง วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
ผู๎ออกแบบและพัฒนา ชุดทดลองการออกแบบประยุกต๑ควบคุมระบบการทางานใน
อุตสาหกรรมด๎วย Programmable Controller

2556

ภาพที่ 1.31 โมดูลชุดทดลองการควบคุมกระบอกสูบ โดยใช๎ PLC ควบคุม
เพื่อใช๎ประกอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชานิวแมติกส๑และไฮดรอลิกส๑เบื้องต๎น

ภาพที่ 130 ชุดทดลองการออกแบบประยุกต๑ควบคุมระบบการทางานใน
อุตสาหกรรม ด๎วย Programmable Controller จานวน 1 ผลงานที่พัฒนาโดย
บุคลากรทางการศึกษา

ภาพที่ 1.35 การนาสื่อชุดทดลองฯ ไปพัฒนาผู๎เรียนด๎านการเขียน
โปรแกรมเพื่อควบคุมระบบการทางานของ PLC

OSOI

ภาพที่ 1.34 การนาสื่อชุดทดลองฯ ไปพัฒนาผู๎เรียนด๎านการเขียน
โปรแกรม ระบบการทางานของ PLCและกระบวนการควบคุมการทางาน
ของแมกเนติกสวิตช๑ ด๎วย PLC
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ของความสาเร็จ
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ประเทศไทยขยายผลและเผยแพรํผลการพัฒนา
น๎อมเทิดบูชาพลานุภาพแหํงป๓ญญา และปรีชาญาณของนักการศึกษาไทยทุกทํานทุกคนที่สร๎างคุณูปการ
อันไพศาลจารจารึกเป็นเกียรติประวัติศาสตร๑ให๎ปรากฏไว๎ในแผํนดินของเรา

OSOI

ภาพที่ 1.36 การพัฒนาผู๎เรียนด๎านการตํอวงจรเพื่อควบคุมการทางาน
ของแมคเนติกคอนแทคเตอร๑ ด๎วย PLC

ภาพที่ 1.37 การนาสื่อชุดทดลองฯ ไปพัฒนาผู๎เรียนด๎านการออกแบบ
การเขียนโปรแกรม

รางวัลเหรี ยญเงิน 22 เรื่ อง | [Pick the date]

ผลงานที่ประจักษ๑ คือบทสรุปความสาเร็จของความคิดสร๎างสรรค๑และการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาของ
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ภาพที่ 1.39 การเผยแพรํผลงานในระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย
ชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดในงานสิ่งประดิษฐ๑ของคนรุํนใหมํ ประจาปีการศึกษา 2554
ประเภทสื่อการเรียนการสอน ระดับ อศจ.เชียงราย

ภาพที่ 1.40 การเผยแพรํผลงานในระดับอาชีวศึกษา ระดับภาคเหนือ จังหวัดแพรํ
รางวัลชมเชย การประกวดในงานสิ่งประดิษฐ๑ของคนรุํนใหมํ ประจาปีการศึกษา 2554
ประเภทสื่อการเรียนการสอน ระดับ อศจ.แพรํ (ระดับภาคเหนือ)
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D-01
ยุทธศาสตร๑การบริหารจัดการสถานศึกษาสูคํ วามสาเร็จเป็นทีป่ ระจักษ๑
โดยใช๎ SUANSOM +++S Model

ป

2556
OSOI

โรงเรียนวัดสวนส๎ม เลขที่ ๒ หมูํ ๘ ถนนปูุเจ๎า
สมิงพราย ตาบลสาโรงใต๎ อาเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ป๓จจุบัน : นายอัมพร สุวรรณจันทร๑ ดารงตาแหนํง
ผู๎อานวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญพิเศษ โดยผู๎บริหาร คณะครู
และผู๎เกี่ยวข๎องได๎สร๎างสรรค๑และพัฒนา นวัตกรรมการศึกษา
ด๎านบริหารและจัดการสถานศึกษา ยุทธศาสตร๑การบริหาร
จัดการสถานศึกษาสูํความสาเร็จเป็นทีป่ ระจักษ๑ โดยใช๎
SUANSOM +++S Model จนประสบความสาเร็จ

รางวัลเหรี ยญเงิน 22 เรื่ อง | [Pick the date]

ฐมบท และ ปรากฏการณ๑
ณ โรงเรียนวัดสวนส๎ม
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อค๎นพบ
ต๎นแบบของแนวทางการพัฒนา

SUANSOM +++S Model เป็นนวัตกรรมทาง
การศึกษาซึ่งเป็นรูปแบบของการบริหารจัดการศึกษาแบบมี
สํวนรํวม (School-Based Management: SBM) ด๎วยความ
รํวมมือจากนักเรียน ครู ผู๎บริหาร ผู๎ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการ หนํ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน เน๎ น ให๎
ประชาชนและสังคมเข๎ามามี สํวนรํว มในการจัดการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒
และ ที่แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๔๐
ระบุวํา ให๎มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทาหน๎าที่
กากับและสํงเสริมกิจกรรมของสถานศึกษา ซึ่งเป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษารูปแบบใหมํ โดย
กลยุทธ๑ที่ท าให๎องค๑ กรมีประสิ ทธิภาพในการทางานผลการ
ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพสร๎างความพึงพอใจให๎แกํลูกค๎าและผู๎ที่
เกี่ยวข๎อง
จากแนวคิดดังกลําว ผู๎บริหารโรงเรียนวัดสวนส๎มได๎
นามาประยุกต๑ใช๎ในการบริหารสถานศึกษาโดยหลักการบริหารแบบมีสํวนรํวม (Participation) ของทุกฝุายที่มีสํวน
ได๎สํวนเสีย (Stakeholder) ในรูปของคณะกรรมการให๎ตอบสนองและสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรีย น
ผู๎ปกครองและชุมชนมากที่สุด หลักของการบริหารสถานศึกษาแบบใช๎โรงเรียนเป็นฐาน คือ การบริหารจัดการตาม
ความต๎องการและความจาเป็นของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่ง มีอานาจหน๎าที่ในการรํวมคิด
(Plan) รํวมตัดสินใจ (Decision Making) รํวมทา (Implementation) และรํวมประเมิน (Evaluation) โดยมี
สาระสาคัญ ดังนี้

OSOI

SUANSOM +++S Model
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S
U
A
N
S
O
M

:
:
:
:
:
:
:

Strategy
Unity
Ability
Network
Strengths
Organization
Mobilization

ยุทธศาสตร๑
ความเป็นเอกภาพ
ความสามารถ
เครือขําย
จุดแข็ง
องค๑กร
การขับเคลื่อน

ภู

:
:
:

+Student Success
+School Success
+Stakeholder Success

ผลสาเร็จที่เกิดขึ้นกับผู๎เรียน
ผลสาเร็จที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน
ผลสาเร็จที่เกิดขึ้นกับผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง
ครู ผู๎บริหาร วิทยากรท๎องถิ่น ชุมชน

มิปญ
๓ ญาสร๎างสรรค๑
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ในการออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา โรงเรียนวัดสวนส๎มได๎ดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา
โดยใช๎ SUANSOM +++S Model มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดสวนส๎ม โดย
กาหนดแนวทางการพัฒนานวัตกรรมไว๎ดังนี้
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+S1
+S2
+S3

Strategy
ยุ ทธศาสตร์
Unity ความ
เป็ นเอกภาพ

+Student Success ผลสาเร็จที่เกิด

SUAN
SOM

Organizatio

Ability
ความสามารถ

n องค์กร

Strengths
จุ ดแข็ง

Network
เครือข่าย
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Mobilization
การขับเคลื่อน

ขึ้นกับผู๎เรียน

+School Success ผลสาเร็จที่เกิดขึ้นกับ
โรงเรียน

โรงเรียนวัดสวนส๎ม ได๎ตระหนักเห็นถึงความสาคัญในการบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวมทั้งระบบ จึงได๎ใช๎

OSOI

+Stakeholder Success ผลสาเร็จที่เกิดขึ้นกับผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง

58

ยุทธศาสตร๑ในบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ SUANSOM +++S Model ซึ่ง เครื่องมือในการ
บริหาร ดังนี้
S : strategy
U : Unity
A : Ability
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N : Network
S : Strengths
O : Organization
M : Mobilization

2556

+S1 :
+Student Success
+S2 :
+School Success

OSOI

+S3 :
+Stakeholder
Success
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ยุทธศาสตร๑การดาเนินการได๎จัดทายุทธศาสตร๑การบริหารของโรงเรียน คานึงถึง
ความต๎องการของชุมชน โดยเน๎นประโยชน๑สูงสุดของนักเรียนเป็นสาคัญ
ความเป็นเอกภาพ ความสามัคคีในองค๑กร ชุมชนและการรํวมแรงรวมใจกันของ
บุคลากร สถานประกอบการ หนํวยงานภาครัฐและเอกชนในท๎องถิ่น
ความสามารถ ความสามารถของผู๎ บริ หาร ครู คณะกรรมการสถานศึก ษา
ผู๎ปกครอง และชุมชน เป็นเครื่องมือที่ชํวยให๎เกิดการพัฒนาไปได๎อยํางรวมเร็ว
เครื อ ขํ า ย ผู๎ ป กครอง เครื อ ขํ า ยโรงเรี ย น เป็ น สํ ว นที่ จ ะชํ ว ยพั ฒ นาให๎ เ กิ ด
การเรียนรู๎รํวมกัน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให๎เกิด
การพัฒนาไปพร๎อมกันอยํางมั่นคงและยั่งยืน
จุดแข็งของโรงเรียนวัดสวนส๎ม คือ การมีชุมชนบริเวณโดยรอบที่เข๎มแข็ง และ
สถานประกอบการที่ ให๎ ความอุ ปถั มภ๑ โรงเรี ยน ให๎ความสนั บสนุน ชํว ยเหลื อ
โรงเรียนเป็นอยํางดีมาโดยตลอด
องค๑กรหรือโรงเรียนวัดสวนส๎ม เป็นโรงเรียนชั้นนาในชุมชน ที่ประชาชนในเขต
พื้นที่ใ ห๎ความสนใจสํง ลูกหลานเข๎ ามาศึกษาเป็นจ านวนมาก ซึ่ง เป็นสิ่ง หนึ่ง ที่
ชี้ให๎เห็นวํา โรงเรียนนี้เป็นที่ยอมรับของชุมชน
การขับเคลื่อนของความสาเร็จในโรงเรียนนั้น ไมํได๎มาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
แตํหากมาจากความรํวมมือของทุกคน ทั้งนักเรียน ครู ผู๎บริหาร คณะกรรมการ
สถานศึกษาผู๎ปกครอง และชุมชน
ผลสาเร็จที่เกิดขึ้นกับผู๎เรียน เป็นผลสาเร็จที่ทุกฝุายให๎ความสาคัญเป็นอับดับแรก
ทั้งนี้ เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ตามจุดมุํงหมาย
ของหลักสูตร ดี เกํง มีความสุขในการเรียนรู๎ การพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ
ผลสาเร็จที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนเป็นสํวนหนึ่งที่ชํวยพัฒนาแนวความคิดและพัฒนา
รูปแบบในการจัดการองค๑ความรู๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
ให๎ก๎าวไกล ทันสมัย พร๎อมก๎าวเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผลสาเร็จที่เกิ ดขึ้นกับ ผลสาเร็จที่เกิดขึ้นกับ ผู๎ที่มีสํวนเกี่ย วข๎อง ครู ผู๎บริหาร
ชุมชน เป็นผลสาเร็จ เป็นสิ่งที่ครูและผู๎บริหารภาคภูมิใจที่ได๎รับรางวัลและชุมชน
เข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารเพื่อให๎ตรงกับความต๎องการของชุมชน

๔. เพื่ อ
พั ฒ น า ค รู แ ล ะ
บุค ลากรทางการ
ศึ ก ษ า ใ ห๎ มี ก า ร
ค๎นหาความรู๎ใหมํ
สร๎างเสริมความรู๎
เดิ มให๎ เป็ น บุค คล
แหํงการเรียนรู๎ ได๎รับการยกยํอง ชมเชยจากผู๎ปกครองและชุมชน
๕. เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานของสถานศึกษา โดยสํงเสริมระบบเครือขําย การวิจัยและพัฒนา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนทั้งในและนอกห๎องเรียน ด๎วยการ
จัดกระบวนการเรียนรู๎เน๎นผู๎เรียนสาคัญที่สุด
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สาหรับใช๎ชีวิตประจาวันให๎กับผู๎เรียน
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๑. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
ให๎ เ หมาะสมกั บ บริ บ ท วิ สั ย ทั ศ น๑ แ ละความต๎ อ งการของ
ผู๎ปกครอง โรงเรียนและชุมชนในท๎องถิ่น
๒. เพื่ อพัฒ นาองค๑ก รให๎ พร๎อมบริก ารโดยการน า
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อ สาร มาใช๎ ใ นการวางแผน
จัด การระบบการบริ ห ารงานภายในสถานศึ กษาและการจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อประกันโอกาสและสร๎างความ
เสมอภาคทางการศึกษาให๎กับผู๎เรียน
๓. เพื่ อ พั ฒ นาวิ ช าการเพื่ อ การเรี ย นรู๎ โดยมี ก าร
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร สื่ อ แหลํ ง เรี ย นรู๎ ภ ายในสถานศึ ก ษาและ
กิจ กรรมการเรี ยนการสอนที่ มีคุ ณภาพ โดยมี การสอดแทรก
เทคโนโลยีที่ ทันสมัย รํว มกับการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
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การดาเนินการดังกลําวได๎กาหนดวัตถุประสงค๑ไว๎ดังนี้
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ทสรุป
ของความสาเร็จ

ผลงานที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานของคณะครู ผู๎บริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสวน
ส๎ ม ที่ ไ ด๎ ด าเนิ น การงานด๎ า นการบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษา
ภายใต๎ รู ป แบบการบริ ห ารสถานศึ ก ษา SUANSOM +++S
Model ทาให๎เกิดผลการนาสูํการปฏิบัติ ดังนี้
Strategy ยุทธศาสตร๑การดาเนินการจัดทายุทธศาสตร๑
การบริ ห ารและจั ด การสถานศึ ก ษาของโรงเรี ย นวั ด สวนส๎ ม
คานึงถึง ความต๎องการของชุมชน โดยเน๎นประโยชน๑สูงสุดของ
นักเรียนเป็นสาคัญ โรงเรียนจึง ได๎ดาเนิน การจัดการเพื่อให๎
เป็นไปตามเปูาหมายในการจัดการสถานศึกษา ดังนี้
จัดให๎มีก ารประชุ มผู๎ ป กครองเพื่อแจ๎ง ให๎ทราบถึ ง กฎ
ระเบี ยบ และวิธี การ รูป แบบการบริ หารจั ดการศึก ษาของ
สถานศึกษา โดยขอความรํวมมือจากผู๎ปกครองของนักเรียน
ให๎ ค วามรํ ว มมื อ สนั บ สนุ น ในกิ จ กรรมพั ฒ นาผู๎ เ รี ย น การ
พัฒนาโรงเรียน เสนอแนะแนวทาง ความคิดเห็นในการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย น
การสอนของโรงเรี ย นตามก าลั ง
ความสามารถ
มีป ระชุม ครู ทุก เดื อน เพื่อ ติด ตาม ประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรมที่ได๎รับมอบหมายและกิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียนในแตํละ สายชั้นที่ดาเนินการบูรณาการรํวมกัน เพื่อนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผล ปรับปรุง
แก๎ไข พัฒนางานอยํางตํอเนื่อง

OSOI

นาข๎อเสนอแนะจากที่ประชุมในระดับ
ตํา ง ๆ มาด าเนิน การวางแผนยุ ทธศาสตร๑ ใ น
การบริหารและจัดการสถานศึกษารํวมกับคณะ
ครูหัวหน๎างานและสาระการเรียนรู๎ เพื่อรํวมกัน
เสนอความคิดเห็น เพื่อให๎เป็นไปตามเปูาหมาย
ในการบริหารและจัดการสถานศึกษาตํอไป
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Unity ความเป็นเอกภาพ ความสามัคคีในองค๑กร
ชุมชนและการรํวมแรงรวมใจกันของบุคลากร
ฯลฯ
Ability ความสามารถ ความสามารถของผู๎บริหาร
ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู๎ปกครอง และชุมชน เป็น
เครื่องมือที่ชํวยให๎เกิดการพัฒนาไปได๎อยํางรวดเร็ว
ผู๎บริหารโรงเรียนมีความสามารถในการบริหาร
จั ด การสถานศึ ก ษา เพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐานและระดั บ
คุณภาพทางการศึกษา ซึ่ง ผู๎บริหารของโรงเรียนได๎มีการ
พัฒนาตนเอง ไปพร๎อม ๆ กับการพัฒนาระบบการบริหาร
และจัดการสถานศึกษา โดยเข๎ารํวมอบรม ประชุม สัมมนา เข๎ารํวมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ สํงผลให๎ในปี พ.ศ.
๒๕๕๒ นายอัมพร สุวรรณจันทร๑ได๎รับรางวัล คุรุสดุดี จากสานักงานคุรุสภา และในปี ๒๕๕๖ ได๎ผํานการประเมิน
วิทยฐานะผู๎อานวยการเชี่ยวชาญเชิงประจักษ๑
Network เครือขําย ผู๎ปกครอง เครือขํายโรงเรียน เป็นสํวนที่จะชํวยพัฒนาให๎เกิดการเรียนรูรํวมกัน โดย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให๎เกิดการพัฒนาไปพร๎อมกันอยํางมั่นคงและยั่งยืน
Strengths จุดแข็งของโรงเรียนวัดสวนส๎ม คือ การมีชุมชนที่เข๎มแข็ง และสถานประกอบการที่ให๎ความ
อุปถัมภ๑โรงเรียน ให๎ความสนับสนุน ชํวยเหลือโรงเรียนเป็นอยํางดี
สถานประกอบการ หนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให๎การสนับสนุนโรงเรียน มีหลายแหํงและให๎ความ
สนับสนุนในหลากหลายรูปแบบทั้งในด๎านกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน เชํน โครงการ
จัดสร๎างหลังคาเหล็ก (เมทัลชีท) ลานกีฬากิจกรรม จานวน ๒ ชุด มูลคํา ๔,๓๕๐,๐๐๐ บาทและอาคารเรียน ๔ ชั้น
มูลคํา ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากงบประมาณพัฒนาจังหวัด โดยองค๑การบริหารสํวนจังหวัดสมุทรปราการ การ
ไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศไทย โรงไฟฟูาพระนครใต๎ บริษัท โตโยต๎ามอเตอร๑ ประเทศไทย จากัด บริษัท ฟรีส
แลนด๑ ฟููดส๑ โฟร๑โมสต๑ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เทศบาลเมืองปูุเจ๎าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ เป็นต๎น
Organization องค๑กรหรือโรงเรียนวัดสวนส๎ม เป็นโรงเรียนชั้นนาในชุมชน ที่ประชาชนในเขตพื้นที่ให๎
ความสนใจสํงลูกหลานเข๎ามาศึกษาเป็นจานวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ชี้ให๎เห็นวํา โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน
Mobilization การขับเคลื่อนของความสาเร็จในโรงเรียนนั้น ไมํได๎มาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หากมาจา
ความรํวมมือของทุกคน ทั้งนักเรียน ครู ผู๎บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาผู๎ปกครอง และชุมชน
+Student Success ผลสาเร็จที่เกิดขึ้นกับผู๎เรียนเป็นผลสาเร็จที่โรงเรียนให๎ความสาคัญ เป็นอันดับแรก
ในการพัฒนามุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคน
+ School Success ผลสาเร็จที่เพิ่มขึ้นของโรงเรียนวัดสวนส๎ม จะเป็นแรงผลักดันและเป็นกาลังใจให๎กับ
ทุก ๆ คนในองค๑กรที่จะรํวมกันพัฒนา ให๎โรงเรียนก๎าวไปสูํมาตรฐานที่สูงขึ้นอยํางมั่นคงและยั่งยืน
รางวัลที่ นักเรียน ครู ผู๎บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาผู๎ปกครอง และชุมชนภาคภูมิใจ คือ ปี ๒๕๕๑
รางวัลชนะเลิศ “การเลี้ยงกบในบํอซีเมนต๑เพื่ออาหารกลางวันแบบยั่งยืน ” โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานรํวมกับสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษา ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจที่ได๎ถวายการ
ต๎อ นรั บ และน าเสนอผลงานตํ อ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ณ วิ ท ยาลั ย เกษตรและ
เทคโนโลยีชลบุรี จังหวัดชลบุรี
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+Stakeholder Success ผลสาเร็จที่เกิดขึ้นกับผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง ครู ผู๎บริหาร วิทยากรท๎องถิ่น ชุมชน
โดยเฉพาะการจัดการศึกษาที่โรงเรียนวัดสวนส๎มมุํงเน๎นให๎มีหลากหลาย สนองตามศักยภาพของบุคคล สอดคล๎อง
กับสภาพป๓ญหาและความต๎องการของชุมชนและท๎องถิ่นมาก

63

D 03
๔ ยุทธศาสตร๑ สร๎างนักเรียน สร๎างสังคม สร๎างอาชีพ
สูํความพอเพียง : ประยุกต๑แนวพระราชดาริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ๎านหนองหญ๎าปล๎อง

ป

โรงเรียนบ๎านหนองหญ๎าปล๎อง ในฐานะสถาบันการศึกษาหนึ่ง
ของสังคมไทย ได๎ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาการศึกษา ใน
การสร๎างนักเรียนให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นสถาบันแหํงการเรียนรู๎ และเป็นโรงเรียนที่
สามารถพัฒนาด๎านทักษะอาชีพ มีรายได๎ระหวํางเรียน พร๎อมพัฒนาสูํ
อาชีพในอนาคต จึงได๎มีแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม ชื่อวํา“ ๔
ยุทธศาสตร๑ สร๎างนักเรียน สร๎างสังคม สร๎างอาชีพ สูํความพอเพียง
: ประยุกต๑แนวพระราชดาริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ๎านหนองหญ๎าปล๎อง” โดยมีวัตถุประสงค๑สาคัญ ๓ ประการ

2556

ข๎

อค๎นพบ
ต๎นแบบของแนวทางการพัฒนา

OSOI

โรงเรียนบ๎านหนองหญ๎าปล๎อง หมูํที่ ๙ ถนน ตะโกโคกสี ตาบล ห๎วยยาง อาเภอบัวใหญํ จังหวัดนครราชสีมา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ป๓จจุบัน : นายประจวบ ผดุงโชค ดารง
ตาแหนํงผู๎อานวยการโรงเรียนบ๎านหนองหญ๎าปล๎อง โดยผู๎บริหาร
คณะครู และผู๎เกี่ยวข๎องได๎สร๎างสรรค๑และพัฒนา นวัตกรรม
การศึกษาด๎านการบริหารและจัดการสถานศึกษา การบริหารงาน
วิชาการ จนประสบความสาเร็จ
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ฐมบท และ ปรากฏการณ๑
ณ โรงเรียนบ๎านหนองหญ๎าปล๎อง
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๑. เพื่อให๎นักเรียนเรียนได๎เรียนรู๎จากการลงมือ
ปฏิบัติจริง สามารถสร๎างองค๑ความรู๎ได๎ด๎วยตนเองตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑
“อยูํอยํางพอเพียง” และมีผลสัมฤทธิ์ด๎านตําง
๒. เพื่อให๎โรงเรียนเป็นองค๑กรแหํงการเรียนรู๎
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. เพื่อให๎เป็นโรงเรียนที่เน๎นการพัฒนาพื้นฐาน
ด๎านอาชีพ มีรายได๎ระหวํางเรียนและพร๎อมพัฒนาสูํอาชีพ
ในอนาคต
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ภู

มิปญ
๓ ญาสร๎างสรรค๑
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

จากวัตถุประสงค๑ดังกลําว โรงเรียนบ๎านหนองหญ๎าปล๎อง ได๎ใช๎หลักการบริหารแบบมีสํวนรํวม
ระหวํางผู๎บริหาร ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานได๎มีการศึกษาสภาพป๓จจุบันป๓ญหา และความต๎องการ
ของชุมชน โดยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข๎องได๎แกํ แนว
พระราชดาริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนการศึกษา
ชาติ ( พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙ ) พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ ทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม (Constructionism )
และเอกสารอื่น ๆที่เกี่ยวข๎อง เนื่องจากโรงเรียนได๎ให๎ความสาคัญ
ของ การสร๎างจิตสานึกให๎แกํนักเรียน ในการดารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให๎สามารถปรับตัวพร๎อมรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตและแสวงหาความรู๎อยํางรู๎เทําทัน
โลกาภิวัตน๑ และเพื่อสร๎างภูมิคุ๎มกัน ให๎กับตนเอง โรงเรียนจึงได๎
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสูํการปฏิบัติจริงโดยจัด
แหลํงเรียนรู๎ เพื่อปลูกฝ๓งให๎นักเรียนรู๎จักการใช๎ชีวิตที่พอเพียง
เห็นคุณคําของทรัพยากรและภูมิป๓ญญาในท๎องถิ่น ฝึกการอยูํ
รํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผํแบํงป๓น มี
จิตสานึกในการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม และเห็นคุณคําของ
วัฒนธรรม คํานิยม เอกลักษณ๑ความเป็นไทย มุํงหวังให๎นักเรียน
เป็นผู๎สร๎างองค๑ความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง การเรียนรู๎เกิดขึ้นได๎ดีโดยนักเรียนได๎ลงมือปฏิบัติด๎วยตนเอง ด๎วย ๔
ยุทธศาสตร๑ ประกอบด๎วย
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การศึกษา ประกอบด๎วย โครงการ สานสายใย บวร
รํวมใจ ร๎อยรักสามัคคี สร๎างเด็กดี ศรีหนองหญ๎าปล๎อง
ในการดาเนินการพัฒนานวัตกรรมดังกลําว
ได๎นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ได๎แกํ
1. ความพอประมาณ หมายถึง ความ
พอดีที่ไมํน๎อยเกินไปและไมํมากเกินไป โดยไมํ
เบียดเบียนตนเองและผู๎อื่น เชํน การผลิตและการ
บริโภคที่อยูํในระดับพอประมาณ
แผนภาพที่ ๑ แสดงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต๎องเป็นไปอยํางมี
เหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุป๓จจัยที่เกี่ยวข๎องตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดวําจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้น ๆ อยําง
รอบคอบ
3.การมีภูมิคุ๎มกันที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให๎พร๎อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด๎านตําง ๆ
ที่จะเกิดขึ้นโยคานึงถึงความเป็นไปได๎ของสถานการณ๑ตําง ๆที่คาดวําจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล๎และไกล
เงื่อนไขการดาเนินการ ได๎แกํ การตัดสินใจ และการดาเนินกิจกรรมตําง ๆให๎อยูํในระดับพอเพียงนั้น
ต๎องอาศัยทั้งความรู๎ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กลําวคือ
1. เงือ่ นไขความรู๎ ประกอบด๎วย ความรอบรู๎เกี่ยวกับวิชาการตําง ๆทีเกี่ยวข๎องอยํางรอบด๎าน
ความรอบคอบที่จะนาความรู๎เหลํานั้นมาพิจารณาให๎เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวัง
ในขั้นปฏิบัติ

OSOI

ยุทธศาสตร๑ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพครู ซึ่งประกอบด๎วย
1.
โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการศึกษาดูงานเปรียบเทียบการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสูํสถานศึกษา
ยุทธศาสตร๑ที่ ๒ การพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ ประกอบด๎วย
1. โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึง่ ผลิตภัณฑ๑สานฝ๓น O-TOP
3. โครงการโรงเรียนตลาดนัดถนนคนเดินสูํการออม
ยุทธศาสตร๑ที่ ๓ การพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ ประกอบด๎วย
โครงการพัฒนาศูนย๑การเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔
พรรษา
ยุทธศาสตร๑ที่ ๔ การสํงเสริมความรํวมมือกับชุมชนในการจัด
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2. เงือ่ นไขคุณธรรม
ที่จะต๎องเสริมสร๎าง
ประกอบด๎วย มีความ
ตระหนักในคุณธรรม มี
ความซื่อสัตย๑สุจริตและมี
ความอดทน มีความเพียร
ใช๎สติป๓ญญาในการดาเนิน
ชีวิต
3. แนวทางปฏิบตั ิ ผล
ที่คาดวําจะได๎รับ จากการ
นาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต๑ใช๎ คือ
การพัฒนาที่สมดุลและ
ยั่งยืน พร๎อมรับตํอการ
เปลี่ยนแปลงในทุกด๎าน ทั้ง
ด๎านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมและ สิ่งแวดล๎อม
จากปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง จะ
เห็นได๎วําจะต๎องประกอบไป
ด๎วยกรอบความคิดเพื่อชี้แนะแนวทางการดารงอยูํ
และปฏิบัติตนทั้งแนวทางปฏิบัติและตัวอยํางการ
ประยุกต๑ที่เกิดขึ้น เน๎นการกระทาที่พอประมาณบน
พื้นฐานความมีเหตุผลและการสร๎างภูมิคุ๎มกัน ซึ่ง
จะต๎องอยูํบนพื้นฐานของเงื่อนไขของการมีความ
รอบรู๎ รอบคอบระมัดระวัง มีคุณธรรม ความ
ซื่อสัตย๑ โดยจะทาให๎เกิดการพัฒนาและผลของการ
พัฒนาที่สมดุล และพร๎อมรับการเปลี่ยนแปลง
นาไปสูํ ความยั่งยืนของการพัฒนาตํอไป
โรงเรียนได๎นาหลักคิดดังกลําวมาสูํ
การปฏิบัติให๎เป็นรูปธรรม โดยใช๎รูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดังนี้

แผนภาพที่ ๒ แสดงรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร๑ สร๎างนักเรียน สร๎างสังคม สร๎างอาชีพ สูคํ วามพอเพียง : ประยุกต๑หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ๎านหนองหญ๎าปล๎อง อาเภอบัวใหญํ จังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนบ๎านหนองหญ๎าปล๎อง

วิเคราะห๑ครูผู๎สอน

นโยบาย

1. สํงเสริมและพัฒนาครูให๎มีความรู๎ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพ
2. สํงเสริมผู๎เรียนให๎มีความรู๎ ความสามารถในด๎านวิชาการและ
เสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรม ในการดารงชีวิต
3. สํงเสริมและพัฒนาระบบการจัดการให๎เอื้อตํอการเรียนการสอน
4. เสริมสร๎างความสัมพันธ๑กับชุมชน

เปูาประสงค๑
สร๎างนักเรียน
สร๎างคน
สร๎างอาชีพ

วิเคราะห๑นักเรียน

วิเคราะห๑
สภาพแวดล๎อม

วิเคราะห๑ความ
รํวมมือของชุมชน

ยุทธศาสตร๑ที่ 1
การพัฒนาศักยภาพครู
โครงการอบรมการจัดการเรียนรู๎ที่ เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
โครงการอบรมการจัดกิจกรรมใน ชั้นเรียน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ เรียนการสอนโครงงาน
-โครงการศึกษาดูงานเปรียบเทียบ

ผลลัพธ๑ตาม)Outcome(

สถานศึกษาเป็นองค๑กรแหํงการ เรียนรู๎บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
-เป็นแหลํงศึกษาดูงานของกลุํม
เครือขําย

ยุทธศาสตร๑ที่ 2
การพัฒนากระบวนการเรียนรู๎
-โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎
บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่ง
ผลิตภัณฑ๑สานฝ๓น O-TOP
-โครงการโรงเรียนตลาดนัดถนน
คนเดินสูํการออม

2556

ยุทธศาสตร๑

ยุทธศาสตร๑ที่ 3

การพัฒนาแหลํงเรียนรู๎

- โครงการศูนย๑การเรียนรู๎
เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระ
เกียรติ 84 พรรษา

ผลลัพธ๑ตรง )Output(

นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง ”อยูํอยํางพอเพียง“ ประสงค๑
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนสูงขึ้น
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ภายในปีการศึกษา ๒ค๕ต นักเรียน
โรงเรียนบ๎านหนองหญ๎าปล๎อง ได๎รับ
การพัฒนา เป็นผู๎มีความรู๎คูํคุณธรรม มี
คุณภาพตามเกณฑ๑มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ยึดแนวการดาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครู
มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ๑
มาตรฐานวิชาชีพ และชุมชนมีสํวนรํวม
ในการจัดการศึกษา

พันธกิจ
- สร๎างเสริมระเบียบวินัย
-สํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
สํงเสริมให๎นาเ -ทคโนโลยีทางการ
ศึกษามาใช๎ในการเรียน
จัดบรรยากาศแหํงความสุข สํงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให๎มี ความรู๎ ความสามารถ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ สํงเสริมความรํวมมือกับชุมชนในการ พัฒนาการศึกษา

ยุทธศาสตร๑ที่ 4

การสํงเสริมความรํวมมือกับ
ชุมชนในการจัดการศึกษา
โครงการสานสายใย บวร รํวม ใจ ร๎อยรักสามัคคี สร๎างเด็กดีศรี
หนองหญ๎าปล๎อง

ผลลัพธ๑ตาม)Outcome(
สร๎างรายได๎ระหวํางเรียน พัฒนาไปสูํอาชีพในอนาคต -

OSOI

วิสัยทัศน๑
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ทสรุป
ของความสาเร็จ

69

ผลทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ๎ รียน จากการเรียนรู๎จาก
แหลํงรู๎ของทางโรงเรียนผู๎เรียนมีความรู๎
ความเข๎าใจ เกี่ยวกับหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สํงผลให๎ผู๎เรียนมีวินัยในตนเอง ใฝุเรียนรู๎ รู๎จักการคิด วิเคราะห๑
สังเคราะห๑ แก๎ป๓ญหาเป็นสามารถสร๎างองค๑ความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง
มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา รู๎จักประหยัด อดออม มีความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผํ รู๎จักแบํงป๓น ผู๎เรียนดารงตนอยูํในสังคมได๎อยํางมี
ความสุข
ผลทีเ่ กิดขึน้ กับครู ครูมีความรู๎ ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได๎พัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนที่ตอบสนอง กับบริบท และสภาพป๓ญหา
ของสังคม ชุมชน มีการจัดทาหลักสูตรท๎องถิ่นให๎สอดคล๎องกับ
บริบทของโรงเรียนอาทิ ๑. การทาหมอนฟ๓กทอง ๒. การเลี้ยง
ไกํพื้นเมือง ๓. การทาปุ๋ยหมักชีวภาพ ๔. การทาข๎าวต๎มมัด
๕. การรับซื้อของเกํา ( ธนาคาร ๖. การจักสาน ๗. การทา
น้ายาขนมจีน ๘. การทานาปี ๙. การทอผ๎าไหม ๑๐. การทา
ข๎าวเหนียวสังขยา ๑๑. การทอผ๎าขาวม๎า ฯลฯ
ผลทีเ่ กิดขึน้ กับผูบ๎ ริหาร สามารถบริหารจัดการให๎
สถานศึกษาประสบความสาเร็จ เพราะผู๎บริหารมีความรัก
ความศรัทธาในองค๑พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว จึงมีความ
ตั้งใจ ที่จะศึกษาองค๑ความรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อนามาบูรณาการสูํการบริหารสถานศึกษา สํงผล
ให๎สถานศึกษาได๎รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาแบบอยํางการจัด
กระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี ๒๕๕๓ ฯลฯ
ผลที่เกิดขึน้ กับสถานศึกษา ความสาเร็จของการใช๎นวัตกรรม ”๔ ยุทธศาสตร๑สร๎างนักเรียน สร๎างสังคม
สร๎างอาชีพ สูํความพอเพียง : ประยุกต๑แนวพระราชดาริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ๎านหนอง
หญ๎าปล๎อง” สํงผลให๎โรงเรียนบ๎านหนองหญ๎าปล๎อง ได๎รับคัดเลือกเป็นสถานแบบอยํางจัดกระบวนการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได๎รับรางวัล ศูนย๑การ
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เรียนรู๎พระราชกรณียกิจและขยายผลพระราชดาริในสถานศึกษาดีเดํนของจังหวัด โดยกระทรวงมหาดไทย ได๎รับ
รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม ด๎านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษาขนาดเล็ก รางวัล
เหรียญทอง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ ฯลฯ
ผลที่เกิดขึน้ กับชุมชน หรือผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง ผู๎ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของ
ทางโรงเรียนโดยสํงบุตรหลานเข๎ามาโรงเรียนในโรงเรียน เข๎ารํวมกิจกรรมตําง ๆของทางโรงเรียน และโรงเรียนยัง
ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณ แรงกาย ในการพัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพตํอไป นอกจากนี้ผู๎ปกครองที่มา
ศึกษาดูงานแหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียนได๎นากลับไปประยุกต๑ใช๎สามารถสร๎างรายได๎ให๎กับผู๎ปกครองได๎อยํางดี เชํน
อาชีพการการเลี้ยงปลา อาชีพการทอเสื่อกก อาชีพการทานาปลอดสารพิษ กิจกรรมที่ชุมชนและโรงเรียนมี
กิจกรรมรํวมกันที่สามารถสร๎างรายได๎ให๎กับชุมชน และทางโรงเรียน คือ กิจกรรมตลาดนัดถนนคนเดินสูํการออม
ของโรงเรียน ซึง่ จัดตลาดทุกวันสิ้นเดือน
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ฐมบท และ ปรากฏการณ๑
ณ โรงเรียนวัดทุงํ คา

โรงเรียนวัดทุํงคา ถนนศรีกาญจนะ
ตาบลกาแพงเพชร อาเภอรัตภูมิ จังหวัด
สงขลา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จังหวัดสงขลา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ป๓จจุบัน : นางวีดา ภูกํ นั
ดารงตาแหนํงผู๎อานวยการโรงเรียนวัดทุํงคา
ผูบ๎ ริหาร คณะครู และผู๎เกี่ยวข๎องได๎สร๎างสรรค๑
และพัฒนา นวัตกรรมการศึกษาด๎านการบริหาร
และจัดการสถานศึกษา “สามขัน้ ทีก่ า๎ ว พิชติ สองดาวแหํงความสาเร็จ” จนประสบความสาเร็จ

ข๎

OSOI

อค๎นพบ
ต๎นแบบของแนวทางการพัฒนา

71

โรงเรียนวัดทุํงคา เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ป๓จจุบันมีนกั เรียนจานวน 204 คน จัด
การศึกษาตั้งแตํระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ มีครู
และบุคลากรทั้งสิ้น จานวน 20 คน ผู๎ชาย 5 คน ผู๎หญิง 15 คน ในการบริหารและจัดการ
สถานศึกษานั้น มุํงเน๎นการบริหารแบบมีสํวนรํวมของผู๎ที่เกี่ยวข๎องทุกฝุาย โดยการบริหารจัดการ
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สถานศึกษาอยํางเป็นระบบ
กระจายอานาจของผู๎ที่มีสํวน
เกี่ยวข๎อง รํวมคิด รํวม
ตัดสินใจ ครอบคลุมทุก
ภารกิจงานของสถานศึกษา
จึงได๎กาหนดไว๎ใน วิสัยทัศน๑
ปรัชญา พันธกิจของโรงเรียน
(โรงเรียนวัดทุํงคา. 2554 : 5 9)
จากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษารอบ 2 โดย สมศ. พบวําพัฒนา
ผู๎เรียนให๎มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห๑ คิดสังเคราะห๑ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร๎างสรรค๑ คิด
ไตรํตรองและมีวิสัยทัศน๑
มีความรู๎และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
ใฝุรู๎ ใฝุเรียน สนุกกับการเรียนรู๎และ
พัฒนาตนเองอยูํเสมอ
ด๎านการพัฒนาครูให๎มีจานวนเพียงพอสามารถจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
อยํางหลากหลาย พัฒนาสถานศึกษาให๎มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและดาเนินการอยํางเป็น
ระบบ มีการประชุมอยํางสม่าเสมออยํางน๎อยสองเดือนตํอครั้งและนาผลการประชุมไปปฏิบัติ ให๎
สถานศึกษามีสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ มีอาคารสถานที่เหมาะสม มีรายวิชา กิจกรรมที่
หลากหลาย ที่ผู๎เรียนสามารถเลือกเรียนได๎ตามความสนใจ มีการประเมินผลการใช๎หลักสูตรโดยการ
มีสํวนรํวมของทุกฝุายที่เกี่ยวข๎อง มีสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศที่เหมาะสมและเอื้อตํอการเรียนรู๎ มี
การประเมินระบบและกลไกในการสํงเสริมความสัมพันธ๑และความรํวมมือกับชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา (สานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค๑การมหาชน) 2552 : 32)
นอกจากนี้ผลจากการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการประเมินผลและทดสอบระดับชาติ
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ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ในปีการศึกษา 2553 ในภาพรวมพบวํา
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการประเมินคําเฉลี่ยใน 3 กลุํมสาระการเรียนรู๎หลักคือ ภาษาไทย
คณิตศาสตร๑และวิทยาศาสตร๑ เทํากับ 44.75 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3มีผลการทดสอบระดับชาติ คําเฉลี่ยใน 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร๑
วิทยาศาสตร๑ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะและการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เทํากับ 32.50 และ 33.17 ตามลาดับ (โรงเรียนวัดทุํงคา. 2553 : 16) ซึง่ ระดับ
ผลสัมฤทธิใ์ นภาพรวมยังต่ามากและผลจากการสรุปผลการแขํงขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ที่ 60 ซึ่งจัดขึ้นในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาคและระดับชาติประจาปีการศึกษา 2553 ที่
ผํานมาโรงเรียนวัดทุํงคา ยังไมํสามารถพัฒนาผูเ๎ รียนให๎มีความเป็นเลิศ เพื่อก๎าวไปสูํความสาเร็จใน
เวทีแหํงการแขํงขันระดับตําง ๆ ที่สูงขึ้นได๎

ภู

มิปญ
๓ ญาสร๎างสรรค๑
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

OSOI
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จากสภาพป๓จจุบันป๓ญหาที่เผชิญอยูํผู๎จัดทาใน
ฐานะผู๎บริหารสถานศึกษาตระหนักถึงความสาคัญที่
จะต๎องเรํงแก๎ป๓ญหา จึงได๎สร๎างสรรค๑และพัฒนา
นวัตกรรมการบริหารและจัดการสถานศึกษา ทั้งนี้
เพื่อสํงเสริมให๎บุคลากรได๎ใช๎ศักยภาพที่มีอยูํ ไป
พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
อยํางไร๎ขีดจากัดทั้งนี้เพือ่ สํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิด
ความสาเร็จด๎านการเรียนและความเป็นเลิศด๎านทักษะเพื่อการแขํงขันในเวทีระดับตํางๆที่สูงขึ้น
เพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง ด๎วยรูปแบบการบริหารและจัดการสถานศึกษา “สามขัน้ ทีก่ า๎ ว พิชิตสองดาว
แหํงความสาเร็จ” ของโรงเรียนวัดทุํงคาขึน้

รอบที่ 2 จัดทาแบบสอบถามลักษณะมาตรตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ ให๎ผู๎เชี่ยวชาญกลุํมเดิมตอบ
ตามแบบและลงความเห็นเพิ่มเติมอยํางอิสระภายในเดือนธันวาคม 2553
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ในการพัฒนานวัตกรรม “สามขัน้ ทีก่ า๎ ว พิชิตสองดาวแหํงความสาเร็จ” ดังกลําว ได๎ออกแบบนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนา ตามลาดับ โดยสรุปในภาพรวม ดังนี้ผู๎จัดทาได๎ศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฏีมาเป็นกรอบในการ
ออกแบบนวัตกรรมการบริหารและจัดการสถานศึกษา สร๎างต๎นแบบผํานผู๎เชี่ยวชาญพิจารณา การสร๎างและ
พัฒนารูปแบบการบริหารและจัดการสถานศึกษา “สามขั้นที่ก๎าว พิชิตสองดาวแหํงความสาเร็จ” ของโรงเรียน
วัดทุํงคา โดยอาศัยเทคนิคเดลฟาย (Technique Delphi) ตามกระบวนการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ในรอบที่ 1 ได๎สร๎างรูปแบบภายในเดือนพฤศจิกายน 2553แล๎วนาไปให๎ผู๎เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน
ประกอบด๎วย นายเจิดจ๎า น๎อยสาลี รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
นายประกอบ มณีโรจน๑ ศึกษานิเทศก๑เชี่ยวชาญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
นางสาวศศิกาญจน๑ รัตนศรี ศึกษานิเทศก๑เชี่ยวชาญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
นายนิพนธ๑ พรหมเมศวร๑ ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต
2 นางอุดมภรณ๑ อินทร๑แก๎ว ผู๎อานวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนบ๎านนาแสน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 พิจารณารูปแบบและให๎ความคิดเห็นโดยใช๎คาถามแบบปลายเปิด (Open - ended)
แล๎วนาความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญมาจัดหมวดหมูํ โดยเรียบเรียงข๎อความใหมํให๎สอดคล๎องกับความคิดเห็น คง
สภาพรูปแบบภาษาเดิมให๎ใจความตรงกัน

OSOI

การพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการบริหารและจัดการสถานศึกษา “สามขัน้ ทีก่ า๎ ว พิชติ สองดาว
แหํงความสาเร็จ” ของโรงเรียนวัดทุํงคา มุํงเน๎นการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมุํงผลสัมฤทธิ์
ด๎านคุณภาพผู๎เรียนโดยได๎กาหนดวัตถุประสงค๑เพื่อนาไปสูํความสาเร็จสองประการ ดังนี้
1. เพื่อสร๎างรูปแบบการบริหารและจัดการสถานศึกษา “สามขั้นที่ก๎าว พิชิตสองดาวแหํง
ความสาเร็จ” ของโรงเรียนวัดทุํงคา
2. เพื่อรายงานกระบวนการใช๎รูปแบบการบริหารและจัดการสถานศึกษา “สามขั้นที่ก๎าว พิชิต
สองดาวแหํงความสาเร็จ” ของโรงเรียนวัดทุํงคา
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รอบที่ 3 ผู๎จัดทานาคาตอบที่ได๎
จากผู๎เชี่ยวชาญในรอบที่ 2 ในครั้งนี้ได๎
เพิ่มคําทางสถิติเกี่ยวกับ มัธยฐาน
(Median) ฐานนิยม (Mode) คําพิสัย
(Range) สํงไปให๎ผู๎เชี่ยวชาญกลุํมเดิมตอบ
เพื่อยืนยันความคิดเห็นอีกรอบหนึ่งภายใน
เดือนธันวาคม 2553
รอบที่ 4 ภายในเดือนมกราคม
2554 นาคาตอบจากรอบที่ 3 ไปหามัธยฐาน
(Median) ฐานนิยม (Mode) คําพิสัย
(Range) และความแตกตํางระหวํางมัธยฐาน
กับฐานนิยมของคาตอบแตํละคําไมํเกิน 1.00
และถ๎าคําพิสัยมีคําไมํเกิน 1.50 แสดงวํา
ความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญมีความสอดคล๎อง
กัน จึงนาข๎อความที่มีความสอดคล๎องกันมาสรุปเป็นรูปแบบการบริหารและจัดการสถานศึกษา “สามขั้นที่ก๎าว
พิชิตสองดาวแหํงความสาเร็จ” ของโรงเรียนวัดทุํงคาจากนั้นผู๎จัดทานาผลการประเมินความเป็นไปได๎ มา
ปรับปรุงแก๎ไขตามข๎อเสนอแนะของผู๎ทรงคุณวุฒิ แล๎วสํงให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิได๎ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา
(Content-Validity) เพื่อหาคําIOC (Index of Objective Congruence) ถ๎ามีความเที่ยงตรงของเนื้อหาได๎
คํา IOC = 0.50 ขึ้นไปถือวํามีความเหมาะสมเชิงเนื้อหาและภาษานาไปใช๎ได๎โดยได๎นารูปแบบการบริหารและ
จัดการสถานศึกษา “สามขั้นที่ก๎าว พิชิตสองดาวแหํงความสาเร็จ” ของโรงเรียนวัดทุํงคามาทดลองใช๎ในปี
การศึกษา 2554 โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อให๎บุคลากรทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องได๎มีสํวนรํวมในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพด๎านทักษะการแขํงขันในการเข๎ารํวมแขํงขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับตํางๆซึง่ ในการพัฒนาครั้งนี้ผู๎จัดทาได๎ยึดหลักการบริหารแบบมีสํวนรํวม การ
บริหารแบบมุํงผลสัมฤทธิ์ กระบวนการบริหารวงจรคุณภาพ (Demming Cycle) และใช๎การวิเคราะห๑องค๑กร
(SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการบริหารและจัดการสถานศึกษามาเป็นกรอบในการดาเนินการพัฒนา สรุป
เป็นผังกระบวนงาน (Flow Chart) ได๎ดังตํอไปนี้

ดู

SWOT
รํองรอยผลงาน

สภาพแวดล๎อม

ดัน

กลยุทธ๑

กิจกรรม

แผนงานโครงการ/

เดิน
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บุคลากร

ปฏิบัติ

นิเทศติดตาม/

ประเมินผล

ปรับปรุงพัฒนา

2556

PDCA

ภาพ
ความสาเร็จ
ดาวเดํน
การยอมรับ

การเผยแพรํ

OSOI

ผลสัมน้ ฤทธิ
์ทางการเรีาเนิ
ยน นการพัฒนารางวัล
5.3ขั
ตอนในการด

ดาวดัง

76

ขัน้ ที่ 1 ดู ศึกษาสภาพป๓จจัยรอบด๎าน
)SWOT(

OSOI

2556
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กิจกรรมสาคัญ

77

ภาพความสาเร็จ

1. วิเคราะห๑สภาพแวดล๎อม
ของสถานศึกษา โดยใช๎ SWOT
Analysis เป็นเครื่องมือชํวยให๎รับรู๎
ศักยภาพของผู๎เกี่ยวข๎องในด๎านตําง ๆ
- นักเรียน/บุคลากร
ชุมชน สถานศึกษา -

1. ข๎อมูลสภาพแวดล๎อมที่เป็นจริง
ใช๎ประกอบการตัดสินใจของผู๎บริหาร
สถานศึกษา ด๎านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาคุณภาพ
2. ความรํวมมือของบุคลากรทุกฝุาย
ในการกาหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา

2. รํวมกันกาหนดพันธกิจ วัตถุประสงค๑
เปูาหมาย และกลยุทธ๑ในการดาเนินงาน

ขัน้ ที่ 2 ดัน นโยบายกลยุทธ๑แผนงาน
สูํความเป็นเลิศ

กิจกรรมสาคัญ

ภาพความสาเร็จ

1. ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องรํวมประชุม
เพื่อทาข๎อตกลงรํวมในการกาหนด
ตัวบํงชี้ จัดทาผลการดาเนินงาน
2. ผู๎บริหารสถานศึกษา ผลักดันสํงเสริม
สนับสนุนให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุาย
เข๎ามามีสํวนรํวมในการดาเนินการ

1. บุคลากรมีความรู๎ความเข๎าใจ
ในนโยบายการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
ของสถานศึกษา
2. บุคลากรนาข๎อตกลงรํวม
มาเป็นเปูาหมายหลักในการพัฒนา
คุณภาพผู๎เรียน

3. ครูได๎ใช๎ศักยภาพที่มีอยํางเต็มที่
ในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน

3. นักเรียนได๎รับการพัฒนาตามศักยภาพ
แหํงตน

ขัน้ ที่ 3 เดินการดาเนินงานอยํางเป็นระบบ
)PDCA(

ภาพความสาเร็จ

1. บุคลากรรํวมกันวางแผนยกระดับคุณภาพผู๎เรียน
ตามเปูาหมาย

นักเรียนได๎เรียนรู๎ตามที่หลักสูตรกาหนด ด๎วยเทคนิคและวิธีการแปลกใหมํ

2. ครูฝึกทักษะเตรียมพร๎อมนักเรียนเข๎าสูํการแขํงขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทุกระดับที่สูงขึ้น

-ครูได๎ใช๎ศักยภาพของตนอยํางเต็มที่ใน
การจัดการเรียนรู๎สูํผู๎เรียน
- ผู๎บริหารสถานศึกษาได๎ให๎การดูแล
ให๎คาปรึกษา ชี้แนะและรํวมแก๎ป๓ญหา
ทุกขั้นตอน
บุคลากรทางานเป็นทีม -

3. ครูใช๎ศักยภาพที่มีอยํางเต็มที่ เต็มเวลาและเต็มใจ
ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. ผู๎บริหารสถานศึกษาดูแล ชี้แนะ
ให๎ความชํวยเหลือ โดยดาเนินการนิเทศภายใน
แบบหํวงใยใกล๎ชิด
5. ครูผู๎บริหาร/สถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงาน
อยํางสม่าเสมอ
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กิจกรรมสาคัญ

OSOI

2556

6. ปรับปรุงพัฒนาตํอเนื่องทุกกิจกรรม
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ดาว 1 เดํนดีมคี ุณภาพ

ดาว 2 ดังดีเป็นทีย่ อมรับ

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
สถานศึกษา มีคําพัฒนาขึ้นทุกกลุํมสาระ

1. นักเรียน ครูและผู๎บริหารสถานศึกษา
ตลอดจนสถานศึกษามีชื่อเสียง
เป็นที่ยอมรับ

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
มีคําพัฒนาสูงขึ้นและอยูํในอันดับ 15 – 1
2555 และ 2554 ของเขตพื้นที่ฯ ในปี
3. นักเรียนได๎รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศระดับประเทศงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ สอง 61,62ปีติดตํอกัน

2. ได๎เผยแพรํผลการบริหารและจัดการ
สถานศึกษาสูํการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
ตํอสาธารณชนอยํางตํอเนื่องและเป็นที่
รู๎จัก

ภาพที่ 1 แสดงรูปแบบการบริห ารและจั ดการสถานศึกษา
แหํงความสาเร็จ” ของโรงเรียนวัดทุํงคา

“สามขั้นที่ ก๎าว พิชิต สองดาว

2556
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ขัน้ ที่ 4 ดาว 1 เดํนดีมีคุณภาพ
ดาว 2 ดังดีเป็นทีย่ อมรับ

รูปแบบการบริหารและจัดการสถานศึกษา
“สามขัน้ ทีก่ า๎ ว พิชิตสองดาวแหํงความสาเร็จ” ของโรงเรียนวัดทุงํ คา
4 ดาวสองดังดีเป็นที่รู๎จัก
ดาวหนึง่ เดํนดีมีคุณภาพ
3 เดิน ดาเนินงานอยํางเป็นระบบ

OSOI

2 ดัน นโยบายกลยุทธ๑แผนงานสูํความเป็นเลิศ

79

1 ดู ศึกษาสภาพป๓จจัยรอบด๎าน

บ

ทสรุป
ของความสาเร็จ

5.4 ผลงานทีเ่ กิดขึน้ จากการดาเนินงาน

1.1 ด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มขึ้นโดยมีประเด็นนําสนใจดังนี้


ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2 5 5 4 ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ร ะ ดั บ ช า ติ ( O-NET) นั ก เ รี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยทุกกลุํมสาระการ
เรี ยน รู๎ เป็ น อั น ดั บ 2 ขอ งส านั ก ง าน เขตพื้ น ที่
การประถมศึกษาสงขลา เขต 2 โดยมีคําเฉลี่ย 63.10
(โรงเรียนทั้งหมด 134 โรงเรียน)
 ปีการศึกษา 2554ผลการทดสอบระดับชาติ
( O-NET)
นั ก เ รี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี คําพัฒนาใน 5 กลุํมสาระ
การเรี ยนรู๎ห ลัก เป็น อัน ดับ 1 ของสานัก งานเขตพื้น ที่
การประถมศึกษาสงขลา เขต 2 โดยมีคําเฉลี่ย 63.48

2556

1.ผลทีเ่ กิดกับผูเ๎ รียน
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การด าเนิ นการพั ฒนารู ปแบบการบริหารและจั ดการสถานศึ กษา
“สามขั้ นที่ ก๎ า ว พิ ชิ ต สองดาว
แหํงความสาเร็จ” ของโรงเรียนวัดทุํงคา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
พัฒนาทักษะด๎านการแขํงขันของนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับตําง ๆ ที่สูงขึ้น โดยสรุป ดังนี้


ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2 5 5 5 ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ร ะ ดั บ ช า ติ ( O-NET) นั ก เ รี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวําระดับประเทศโดยภาพรวมและเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุํมสาระ

OSOI

 ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2 5 5 5 ผล ก าร ท ดส อ บ
ร ะ ดั บ ช า ติ
( O-NET)
นั ก เ รี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยกลุํมสาระคณิตศาสตร๑ สูง ที่สุดเป็นอันดับ 1 ของสานักงานเขตพื้นที่
การประถมศึกษาสงขลา เขต 2 โดยมีคําเฉลี่ย 57.50

80

การเรี ยนรู๎ พบวํ ามี คํา เฉลี่ ยสู ง กวํ า ระดับ ประเทศ 6 กลุํ ม สาระการเรีย นรู๎ ไ ด๎แ กํ ภาษาไทย คณิต ศาสตร๑
วิทยาศาสตร๑ สังคมศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษาและการงานอาชีพเทคโนโลยี
 ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2 5 5 5 ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น ( NT)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 3 กลุํมสาระการเรียนรู๎เป็นอันดับ 5 ของสานักงานเขต
พื้นที่การประถมศึกษาสงขลา เขต 2 และมีคําเฉลี่ยสูง กวําระดับเขตพื้นที่ ระดั บสังกัดและระดับชาติ โดยมี
คําเฉลี่ย 55.83
1.2 ผลการแขํงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61 และ 62 ปรากฏผลดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลการแขํงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554

2556

รางวัลเหรี ยญเงิน 22 เรื่ อง | [Pick the date]

ที่

รายการ

1. กิจกรรมประกวดมารยาทไทย
2. โครงงานวิทยาศาสตร๑ประเภททดลอง (ป.4 - 6)
3. ประกวดร๎องเพลงไทยลูกทุํง (ม.1 - 3)

รางวัลระดับชาติ

หมายเหตุ

เหรียญทองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญเงิน

ตารางที่ 2 แสดงผลการแขํงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายการ
กิจกรรมประกวดมารยาทไทย (ป.1 - 6)
โครงงานวิทยาศาสตร๑ประเภททดลอง (ม.1 - 3)
ประกวดร๎องเพลงไทยลูกทุํง (ป.1 - 6)
กิจกรรมประกวดมารยาทไทย (ม.1 - 3)
กิจกรรมเลํานิทาน (ป.1 - 6)
เครื่องรํอนประเภทรํอนนาน (ป.4 - 6)

รางวัลระดับชาติ

หมายเหตุ

เหรียญทองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญเงิน

1.3 ผลจากการเข๎ารํวมกิจกรรมการแขํงขันทักษะกับหนํวยงานอื่นๆ

OSOI

ตารางที่ 3 แสดงผลการแขํงขันจากการรํวมกิจกรรมการแขํงขันทักษะกับหนํวยงานอื่น ๆ ในปีการศึกษา 2554 2555
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ปีการศึกษา

รายการ

รางวัลทีไ่ ด๎รบั

หนํวยงานทีจ่ ัด

เหรียญทองชนะเลิศ
อันดับ 1

สมาคมวิทยาศาสตร๑
และเทคโนโลยีฯประเทศ
ไทย

2555

2.ประกวดนักประดิษฐ๑พันล๎าน

สุดยอดสิ่งประดิษฐ๑

3.ประกวดมารยาทการไหว๎

รองชนะเลิศอันดับ 2

บริษัทเวิร๑คพ๎อยท๑
เอนเตอร๑เทนเมนต๑
สานักวัฒนธรรม
จังหวัดสงขลา

1.4 นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ตามหลักสูตรดังนี้
 นักเรียนได๎รับรางวัลเด็กดีศรีสงขลาเขต 2 จานวน 10 คน
 รางวัลนักเรียนมารยาทงามสานักวัฒนธรรมอาเภอรัตภูมิ จานวน 15 คน
 นักเรียนมีเงินออมตามโครงการสํงเสริมคุณธรรมฯ ร๎อยละ 100
 นักเรียนปลอดสิ่งเสพติด ร๎อยละ 100
 นักเรียนผํานการประเมินกิจกรรมท๎าพิสูจน๑ (ปลอดจากนักเรียนอํานหนังสือไมํออก) ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 ร๎อยละ 100
นักเรียนใช๎เวลาวํางเข๎าเรียนกับศูนย๑พุทธศาสนาวันอาทิตย๑วัดใหมํทุํงคา จานวน 50 คน/ปี

รางวัลเหรี ยญเงิน 22 เรื่ อง | [Pick the date]

1.ประกวดโครงงานวิทยาสตร๑
(นักวิทย๑น๎อยทรู)

2556

2554

2. ผลที่เกิดกับตัวครู






รางวัลหนึ่งแสนครูดี
จานวน 5 คน
รางวัลครูดีในดวงใจ
จานวน 4 คน
รางวัลครูดีเดํน
จานวน 5 คน
รางวัลครูสอนดีของท๎องถิ่น
จานวน 1 คน
ครูสอนภาษาไทยที่พัฒนาการอํานการเขียนประสบผลสาเร็จ จานวน 5 คน

OSOI

2.1 ได๎รับรางวัลและการยกยํองเชิดชูเกียรติประจาปี 2554 – 2555 ดังนี้
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2.2 บุคลากรของโรงเรียนวัดทุํงคาทุกคน
มีความรักความสามัคคี ทางานเป็นทีม มุํง มั่นใน
การทางานมีเปูาหมายในการทางานรํวมกันสํงผลให๎
งานประสบความสาเร็จอยํางตํอเนื่อง
2.3 บุคลากรได๎รับการยอมรับโดยได๎รับ
เ ชิ ญ เ ป็ น วิ ท ย า ก ร ด๎ า น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
“แหลงใต๎ไหว๎สวย” จากสถานศึกษาในสังกัดและ
หนํวยงานภาครัฐอื่น ๆ
3. ผลที่เกิดกับผู๎บริหารสถานศึกษา

รางวัลเหรี ยญเงิน 22 เรื่ อง | [Pick the date]

3.1 ได๎รับรางวัลและการยกยํองเชิด
ชูเกียรติ (ปี 2554 - 2555) ดังนี้
 รางวัลผู๎บริหาร
สถานศึกษาดีในดวงใจ ปีการศึกษา
2554
 รางวัลหนึ่งแสนครูดี
สายบริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา
2555
 รางวัลผู๎บริหาร
สถานศึกษาดีเดํน ปีการศึกษา 2555

2556

3.2 มีป ระสิท ธิภ าพในการบริห ารสถานศึก ษาปรากฏในผลการประเมิน อยูํ ในระดับ ดีเ ดํน ได๎ รับ การ
พิ จ า ร ณ า เ ลื่ อ น ขั้ น เ งิ น เ ดื อ น เ ป็ น ก ร ณี พิ เ ศ ษ ( 2 ขั้ น ) 2 ปี ติ ด ตํ อ กั น ใ น ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ
2554 - 2555
3.3 เป็นแบบอยํางที่ดีให๎กับเพื่อนรํวมวิชาชีพ
4. ผลที่เกิดกับสถานศึกษา
4.1 จานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่องจากปีการศึกษา 2553 ซึ่งมีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 186 คน
 ปีการศึกษา 2554 จานวน 200 คน
 ปีการศึกษา 2555
จานวน 204 คน
 ปีการศึกษา 2556
จานวน 212 คน (ข๎อมูล 31 มีนาคม 2556)
OSOI

4.2 เป็นแบบอยํางที่ดีให๎กับสถานศึกษาอื่นได๎มาศึกษาดูงานเฉลี่ยปีละ 6 คณะ
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รางวัลเหรี ยญเงิน 22 เรื่ อง | [Pick the date]

 เกียรติบัตรโรงเรียนสํงเสริมคุณธรรมชั้นนาปี 2554
 เ กี ย ร ติ บั ต ร โ ร ง เ รี ย น ร ะ บ บ ดู แ ล ชํ ว ย เ ห ลื อ นั ก เ รี ย น ดี เ ดํ น ล า ดั บ ที่ 1
(อาเภอรัตภูมิ)
 เกียรติบัตรโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพระดับทองปี 2554
 เกียรติบัตรโรงเรียนปลอดจากนักเรียนอํานหนังสือไมํออกปี 2554
 เกียรติบัตรโรงเรียนสํงเสริมพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ระดับดีเดํนปี 2554 - 2555
 เ กี ยร ติ บั ตร โ ร ง เรี ย น ที่ มี คํ า พั ฒ น า 5 ก ลุํ ม ส าร ะ ห ลั ก ฯ ใน ก า ร ท ด ส อ บ
O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นอันดับที่ 1 ของสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ปีการศึกษา 2554
 เกี ย รติ บั ต รโรงเรี ย นที่ มี คํ า พั ฒ นา8กลุํ ม สาระหลั ก ฯในการทดสอบ O-NET ชั้ น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 เป็ น อั น ดั บ ที่ 2 ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารประถมศึ ก ษาสงขลา เขต 2
ปีการศึกษา 2554
 เกี ย รติ บั ต รโรงเรี ย นที่ มี คํ า เฉลี่ ย 8 กลุํ ม สาระหลั ก ฯในการทดสอบ O-NET ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นอันดับที่ 2 ของสานักงานเขตพื้นที่
ก า ร ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ส ง ข ล า เ ข ต 2
ปีการศึกษา 2554

2556

4 . 3 ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ส ง ข ล า เ ข ต 2 จั ด ง า น
แสดงความยิ น ดี เ มื่ อ วั น ที่ 28 กุ ม ภาพั น ธ๑ 2556 โรงแรมหาดใหญํ พ าราไดซ๑ ใ นโอกาสที่ โ รงเรี ย น
ประสบความสาเร็จ ได๎ รั บรางวั ล 5 เหรี ยญทองในการแขํ ง ขัน ศิล ปหัต ถกรรมนัก เรี ย นระดั บ ชาติค รั้ ง ที่ 62
ปี ก ารศึ ก ษา 2555 ซึ่ ง ผลการแขํ ง ขั น โรงเรี ย นวั ด ทุํ ง คาได๎ รั บ รางวั ล เหรี ย ญทองมากที่ สุ ด เป็ น อั น ดั บ 1
ของระดับเขตพื้นที่ระดับภาคใต๎และระดับชาติ
4.4 รางวัลและการยกยํองเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได๎รับ

 ชุมชนมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในสถานศึกษานิยมสํง
บุตรหลานเข๎ามาเรียนเพิ่มขึ้น เฉลี่ยปีละ 10 คน

OSOI

5. ผลที่เกิดกับชุมชน
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 ในปีการศึกษา 2556 ผู๎ปกครอง
นักเรียนสํงบุตรหลานมาเข๎าเรียนในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กับโรงเรียนวัดทุํงคาจานวน
17 คน (ข๎อมูล ณ 31 มีนาคม 2556)

OSOI

2556

รางวัลเหรี ยญเงิน 22 เรื่ อง | [Pick the date]

 ชุมชนให๎ความรํวมมือกับโรงเรียน
ในการจัดงานระดมทุนเพื่อพัฒนาโรงเรียน

85

เฉลี่ยปีละ ประมาณ 300,000 บาท
 ชุมชนได๎ดูแบบอยํางด๎านความรัก
ความสามัคคีในหมูํคณะความสาเร็จจากการทางาน
เป็นทีมของบุคลากรภายในโรงเรียน

D 27
การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กรูปแบบเครือขําย

ป

โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร เลขที่ ๒๙๐ หมูํ ๕ ตาบล พยุหะ
อาเภอ พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค๑ สังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครสวรรค๑ เขต ๑ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ป๓จจุบัน : นางสาคร คล๎ายแท๎ ดารง
ตาแหนํงผู๎อานวยการโรงเรียนพยุหะศึกษา ผู๎บริหาร คณะครู และ
ผู๎เกี่ยวข๎องได๎สร๎างสรรค๑และพัฒนา นวัตกรรมการศึกษาด๎านการ
บริหารและจัดการสถานศึกษาการบริหารงานวิชาการ เรื่อง การ
ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กรูปแบบเครือขําย จนประสบ
ความสาเร็จ

ข๎

รางวัลเหรี ยญเงิน 22 เรื่ อง | [Pick the date]

ฐมบท และ ปรากฏการณ๑
ณ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร

OSOI

โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ตั้งอยูํหมูํที่ ๕ ตาบลยุหะ อาเภอพยุหะคีรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
นครสวรรค๑ เขต ๑ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปิดสอนตั้งแตํชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เป็น
โรงเรียนกึง่ เมืองและกึ่งชนบท ในชํวง ๒๐ ปี ที่ผํานมา ระหวําง พ. ศ.
๒๕๓๔-๒๕๔๐ มีนักเรียนประมาณ ๘๐๐-๙๐๐ คน ปี พ.ศ.๒๕๔๑๒๕๔๕ มีนักเรียนประมาณ ๓๐๐ - ๕๐๐ คน ปี พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๔๘
มีนักเรียน ๑๐๐-๒๕๐ คน เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ นางสาคร
คล๎ายแท๎ มารับตาแหนํงผู๎อานวยการโรงเรียนพยุหะศึกษาคาร มี
นักเรียน ๙๘ คน ครู ๘ คน นักเรียนที่เหลืออยูํจัดอยูํในกลุํมยากจน
มากมีป๓ญหาครอบครัวแตกแยกเป็นเด็กที่เรียนช๎าและมีป๓ญหาทางสังคม พฤติกรรมก๎าวร๎าว มีแนวโน๎มที่จะออก
กลางคัน จานวนนักเรียนลดลงเรื่อย ๆ โรงเรียนจึงมีแนวโน๎มจะถูกยุบลง

2556

อค๎นพบ
ต๎นแบบของแนวทางการพัฒนา
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ในละแวกใกล๎เคียงกันนั้นมีโรงเรียน
ขนาดเล็กตั้งอยูํหลายโรงเรียน อาทิ
 โรงเรียนบ๎านยํานมัทรีตั้งอยูํเลขที่
๓๓ หมูํที่ ๖ ตาบล ยํานมัทรี อาเภอ
พยุหะคีรี จังหวัด นครสวรรค๑ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค๑ เขต ๑
เปิดสอนตั้งแตํระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ อยูํหํางจาก
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 7 กิโลเมตร มีป๓ญหา
เรื่องจานวนนักเรียนลดลง นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า ไมํมีสื่อการสอนที่
ทันสมัย มีครู 1 คน ครูไมํเพียงพอตํอการสอน สภาพพื้นที่โรงเรียนตัง้ อยูํติดกับแมํน้าเจ๎าพระยา น้าทํวมสูงมาก
เกือบทุกปีโดยเฉพะในหน๎าฝน ป๓จจุบันมีนายวุฒิพงศ๑ คล๎ายแท๎ เป็นผู๎อานวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ๎านประดูํเฒํา ตั้งอยูํเลขที่ ๑๗๑ หมูํ ๑๑ ตาบล เนินมะกอก อาเภอพยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค๑ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค๑ เขต ๑ เปิดสอนตั้งแตํระดับ อนุบาล
ปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ อยูํหํางจากโรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 15 กิโลเมตร มีป๓ญหาเรื่องจานวน
นักเรียนลดลง นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า ไมํมีสื่อการสอนที่ทันสมัย มีครู 2 คน ครูไมํเพียงพอตํอการ
สอน สภาพพื้นที่เป็นไรํอ๎อย ป๓จจุบันไมํมีผู๎บริหารโรงเรียน
โรงเรียนบ๎านเขาไม๎เดน ตั้งอยูํเลขที่ 128 หมูํที่ 8 ตาบลทําน้าอ๎อย อาเภอพยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค๑ เปิดสอนตั้งแตํระดับ อนุบาลปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีป๓ญหาเรื่องจานวนนักเรียนลดลง
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า ไมํมีสื่อการสอนที่ทันสมัย มีครู 3 คน ครูไมํเพียงพอตํอการสอน อาคาร
เรียนเกําทรุดโทรมไมํมีงบประมาณซํอมแซม สภาพพื้นที่อยูํติดกับถนนสายเอเชียนครสวรรค๑ กรุงเทพฯ ป๓จจุบันมี
นายโสภณ ปานพรม เป็นผู๎อานวยการโรงเรียน
โรงเรียนวัดเขาบํอพลับ ตั้งอยูํเลขที่ 9 หมูํที่ 10 ตาบลมํวงหัก อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค๑
เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีป๓ญหาเรื่องจานวนนักเรียนลดลง นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า ไมํมีสื่อการสอนที่ทันสมัย มีครู 3 คน ครูไมํเพียงพอตํอการสอน สภาพพื้นที่อยูํติดกับ
บริเวณโรงงานน้าตาล ป๓จจุบัน มีนายเจริญ สุํมศรี เป็นผู๎อานวยการโรงเรียน

มิปญ
๓ ญาสร๎างสรรค๑
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เพื่อเป็นการแก๎ไขป๓ญหาดังกลําว ในปีพ.ศ. 2552 ผู๎บริหารโรงเรียนได๎หาแนวทางแก๎ไขคุณภาพของ
สถานศึกษา โดยการเรียนรวมกัน 3 โรงเรียนได๎แกํ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร โรงเรียนบ๎านยํานมัทรีและโรงเรียน
บ๎านประดูํเฒําทาให๎ประสบผลสาเร็จได๎ในระดับที่นําพอใจมาก ตํอมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก วางระบบวางแผนและบริหารจัดการ
เพื่อจากัดจานวนโรงเรียนขนาดเล็กให๎ดารงอยูํเฉพาะที่มีความจาเป็น และ พัฒนาให๎มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่
ต๎องดารงอยูํต๎องอยูํอยํางมีประสิทธิภาพโดยไมํดูดซับทรัพยากร โรงเรียนใดที่พึงรวมได๎ควรรวม โรงเรียนที่พึงเลิก ก็
ควรเลิก เนื่องจากมีนักเรียนจานวนน๎อย ซึ่งสอดคล๎องกับการแก๎ป๓ญหาโรงเรียนขนาดเล็กของโรงเรียนบ๎านยํานมัท
รีและโรงเรียนบ๎านประดูํเฒํา เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียน ๓๐ คน อยูํหํางกัน ๓-๑5 กิโลเมตร มีครู ๒ คน ซึ่ง
เหมือนกับโรงเรียนบ๎านเขาไม๎เดนและโรงเรียนวัดเขาบํอพลับ ที่ประสบป๓ญหาด๎านการจัดการเรียนสอนทุกด๎าน
จากสภาพป๓ญหาดังกลําว ผู๎บริหาร ผู๎ปกครอง ชุมชน ทั้ง 5 โรงเรียนจึงได๎หันมารํวมมือในการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนและเพื่อรักษาโรงเรียนอันเป็นสมบัติของชุมชนไว๎ กระบวนการแก๎ป๓ญหารํวมกันทั้ง 5 โรงเรียน
อยํางเป็นระบบได๎ดาเนินการ ในปี พ.ศ. ๒๕๕3 ได๎ประชุมผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง (Stakeholders) ด๎วยวิธีการระดม
พลังสมอง (Brain storming) รํวมกันวิเคราะห๑จุดอํอน จุดแข็ง ของป๓ญหาตําง ๆ 4 ด๎าน ได๎แกํ
1, ด๎านการบริหารจัดการ
2. ด๎านการจัดการเรียนการสอน
3. ด๎านคุณภาพนักเรียนและ
4. ด๎านการมีสํวนรํวม
ในการดาเนินการดังกลําว บุคลากรทั้ง 5 โรงเรียน รํวมมือแสวงหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาการดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร๎อมทั้งจัดระบบการติดตามประเมินนาไปสูํ
กระบวนการปรับปรุงแก๎ไขอยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎ได๎กระบวนการบริหารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
ภารกิจเรํงดํวนของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค๑ เขต ๑ ในการสํงเสริมคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กให๎สอดคล๎องกับบริบทของโรงเรียน โดย การยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กรูปแบบเครือขํายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีโรงเรียนพยุหะศึกษาคารเป็นโรงเรียน
หลักในการจัดการเรียนรู๎และเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนทั้ง 5 โรงเรียน มีการ ทาข๎อตกลงรํวมกัน (MOU)
นักเรียนมาเรียนรวมกันทุกชั้นทุกคนทุกวัน โดยโรงเรียนบ๎านยํานมัทรีและโรงเรียนบ๎านประดูํเฒํามาเรียนบางกลุํม
สาระการเรียนรู๎และตามกิจกรรมงานวิชาการ สํวนโรงเรียนบ๎านเขาไม๎เดนและโรงเรียนวัดเขาบํอพลับ ครูมา
รวมกันชํวยกันสอน บริหารจัดการโรงเรียนแบํงหน๎าที่กันชัดเจน ในระดับปฐมวัย ผู๎บริหารโรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
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เป็นผู๎ดูแล ในระดับชํวงชั้นที่ ๑ (ป.1-3) ผู๎บริหารโรงเรียนโรงเรียนบ๎านยํานมัทรี โรงเรียนบ๎านเขาไม๎เดน เป็น
ผู๎ดูแลในระดับชํวงชั้นที่ ๒ (ป.4-6) ผู๎บริหารโรงเรียนโรงเรียนบ๎านประดูํเฒําโรงเรียนวัดเขาบํอพลับเป็นผู๎ดูแล จัด
โครงสร๎างการบริหารงานหลัก ๔ งาน ได๎แกํ
งานวิชาการ
งานงบประมาณ
 งานบุคคล
งานบริหารทั่วไปของทั้ง 5 โรงเรียนอยํางชัดเจน ให๎โรงเรียนพยุหะศึกษาคารเป็นโรงเรียนหลักเป็นที่
เรียนกลุํมสาระหลัก เชํน ภาษาไทย คณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑ ภาษาอังกฤษ และสาระที่สอดคล๎องกับบริบท
โรงเรียน เชํน คอมพิวเตอร๑ ทักษะการวํายน้า สํวนโรงเรียนบ๎านยํานมัทรี โรงเรียนบ๎านประดูํเฒํา โรงเรียนบ๎านเขา
ไม๎เดนและโรงเรียนวัดเขาบํอพลับเป็นโรงเรียนรวม สถานที่โรงเรียนเดิมจัดการเรียนรู๎กลุํมสาระการงานอาชีพและ
เป็นที่จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน เชํน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กาหนดการพัฒนา 4 ด๎าน
ในการแก๎ไขป๓ญหาดังกลําว ผู๎บริหารโรงเรียนได๎แตํงตั้งคณะกรรมการสารวจสภาพป๓ญหาทั้ง 5 โรงเรียน ที่
ทาให๎นักเรียนลดลงและคุณภาพนักเรียนต่า และสารวจความต๎องการของคนในชุมชนพบวําโรงเรียนไมํมีระบบ
บริการรถรับ-สํง ผู๎ปกครองไมํสะดวกมาสํงนักเรียน ขาดสื่อในการจัดการเรียนรู๎ที่ทันสมัย โดยเฉพาะคอมพิวเตอร๑
แหลํงเรียนรู๎และบรรยากาศไมํเอื้อตํอการเรียนรู๎ ไมํมีสิ่งที่เด็กชอบ อาทิ สนามเด็กเลํน สระวํายน้าและคอมพิวเตอร๑
ชุมชนขาดการสํงเสริมสนับสนุนการศึกษา โรงเรียนไมํผํานการประเมินภายนอก (สมศ.) ทาให๎ผู๎ปกครองไมํมั่นใจใน
คุณภาพการเรียนการสอน ครูไมํครบชั้นไมํสามารถจัดการเรียนการสอนได๎อยํางเต็มที่ ผู๎ปกครองได๎พาบุตรหลาน
ไปเรียนที่โรงเรียนอืน่
จากการสารวจข๎อมูลพื้นฐานที่เป็นป๓ญหาของโรงเรียนพยุหะศึกษาคาร โรงเรียนบ๎านยํานมัทรี โรงเรียน
บ๎านประดูํเฒํา โรงเรียนวัดเขาบํอพลับโรงเรียนบ๎านเขาไม๎เดน พบป๓ญหาตํางๆในหลากหลายมิติ ดังนี้
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ตารางที่ 1 ข๎อมูลพื้นฐานข๎อมูลจานวนนักเรียนและครู
โรงเรียน
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
โรงเรียนบ๎านยํานมัทรี
โรงเรียนบ๎านประดูํเฒํา
โรงเรียนวัดเขาบํอพลับ
โรงเรียนบ๎านเขาไม๎เดน

จานวนห๎องเรียน
8
8
8
8
8

จานวนนักเรียน
2552 2553
112
318
28
30
20
18
42
45
30
32

จานวนครู
2552 2553
8
12
2
1
2
1
3
4
3
3

OSOI

จากตาราง พบวํา จานวนครูไมํเพียงพอตํอการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากแตํละโรงเรียนมีชั้นเรียนถึง
8 ชั้นเรียน

89

ตารางที่ 2 คําเฉลี่ยผลการสอบระดับชาติ(O-NET) 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

37.01
31.72
28.84
22.05
29.36
29.63

คําเฉลี่ยระดับประเทศ เปรียบเทียบระดับประเทศ

40.45
40.45
40.45
40.45
40.45
40.45

ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า

ป๓ญหาด๎านจานวนเด็กนักเรียน ครู ปี 2553 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จานวนครู และนักเรียนปี 2553
จานวน ครู(คน) นักเรียน(คน) อัตราสํวนครู: นักเรียน นักเรียน: ห๎อง
ห๎องเรียน
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 8
12
318
1 : 27
40 : 1
โรงเรียนบ๎านยํานมัทรี
8
1
30
1 :30
4:1
โรงเรียนบ๎านประดูํเฒํา
8
1
18
1 :18
2:1
โรงเรียนบ๎านเขาไม๎เดน
8
4
45
1 :11
6:1
โรงเรียนวัดเขาบํอพลับ
8
3
32
1 :11
4:1
นอกจากนี้ยังต๎องเผชิญกับป๓ญหาอื่นๆ อาทิ
 ป๓ญหาครูไมํครบชั้น
 ครูไมํมีความชานาญในการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎หรือในสาระการรู๎ ตําง ๆ เชํน การงาน
พื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร๑ ภาษาอังกฤษ พลศึกษา
 ป๓ญหาสื่อการสอนไมํเพียงพอไมํทันสมัย
 ความรํวมมือในการพัฒนาสถานศึกษาจากหนํวยงานตําง ๆ มีน๎อย

บ
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คําเฉลี่ยo-netร๎อยละปี 2553
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โรงเรียน
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
โรงเรียนบ๎านยํานมัทรี
โรงเรียนบ๎านประดูํเฒํา
โรงเรียนบ๎านเขาไม๎เดน
โรงเรียนวัดเขาบํอพลับ
เฉลี่ย

ทสรุป
ของความสาเร็จ

OSOI

ในการแก๎ไขป๓ญหาดังกลําว ได๎ดาเนินการเชิงระบบด๎วยการออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการ
ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กรูปแบบเครือขําย จนประสบความสาเร็จ ตามลาดับ ดังนี้
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กรอบความคิดในการพัฒนาการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กรูปแบบเครือขําย
ศึกษาวิเคราะห๑/

ผลลัพธ๑

๑ศึกษาสภาพป๓ญหาและความ.
ต๎องการของโรงเรียน 5 โรงเรียน

การพัฒนารูปแบบเครือขํายรวม
4 ด๎าน

๑.ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการรูปแบบเครือขําย

๒วิเคราะห๑นโยบาย จุดเน๎น ของ.
ของกระทรวงศึกษาธิการ .สพฐ

๑การบริหารจัดการ.

๒ .นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น

การพัฒนาสถานศึกษา
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กลยุทธ๑ในการพัฒนา

๒การจัดการเรียนการสอน.
๓คุณภาพผู๎เรียน.

3.วิเคราะห๑ผลสัมฤทธิ์ทางการ
.4ด๎านการมีสํวนรํวม
ปญ
๓ หาระยะยาว
โรงเรียนได๎กาหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนา ระยะยาวมีขนั้ ตอนดังนี้
เรียน )O-NETการแก๎
5 (โรงเรี
ยน
การพัฒนาสถานศึกษารูปแบบเครือขําย มี การดาเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้
กิจกรรม

ขัน้ ตอนที่

ศึกษาสภาพป๓ญหาและความต๎องการ

๑

ในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร โรงเรียนบ๎านยํานมัทรี โรงเรียนบ๎านประดูํ
เฒํา โรงเรียนบ๎านเขาไม๎เดนและโรงเรียนบ๎านเขาบํอพลับและผล O-

ผลทีไ่ ด๎รบั จากการดาเนินการ
กรอบแนวคิดและข๎อมูล เชิงประจักษ๑เกี่ยวกับสภาพป๓ญหาและ
ความต๎องการ นามายกรํางรูปแบบการพัฒนาแบบเครือขํายเรียน
รวม 5 โรงเรียน

2556

NET

๒

สร๎างรูปแบบการบริหารจัดการแบบเรียนรวม และตรวจสอบความเหมาะสม
และความเป็นไปได๎ของรูปแบบฯโดยให๎ผู๎เชี่ยวชาญประเมินความ
เหมาะสม

ทดลองใช๎และประเมินผลรูปแบบ

OSOI

๓

91

การบริหารจัดการแบบเครือขํายเรียนรวม

รูปแบบการบริหารจัดการแบบเครือขําย
เรียนรวมผํานการตรวจสอบและปรับปรุง
ตามข๎อเสนอแนะ
รูปแบบการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามจุดมุํงหมาย

แผนภูมิที่ ๓ รูปแบบ (Model)
ประชุมผูม๎ ีสวํ นเกีย่ วข๎อง

จัดทาบันทึกข๎อตกลง( MOU) 5 โรงเรียน

P

วิเคราะห๑จดุ อํอน จุดแข็ง
วางระบบแผนพัฒนาคุณภาพ/

คุณภาพผูเ๎ รียน

การมีสวํ นรํวม

D

ดาเนินการตามโครงการกิจกรรม/

ไมํผําน
ประเมินผลการดาเนินการ

พัฒนาแก๎ไขปรับปรุง/

ผําน

C
2556

สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

ไมํผําน

ประเมินทบทวน
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การจัดการเรียนการสอน

แก๎ไขระบบ

A

ผําน

ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึน้
OSOI

การบริหารจัดการ

92

ผลงานทีเ่ กิดขึน้ จากการดาเนินงาน
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนพยุหะศึกษาคารโรงเรียนบ๎านยํานมัทรี
โรงเรียนบ๎านประดูํเฒํา โรงเรียนบ๎านเขาไม๎เดนและโรงเรียนบ๎านเขาบํอพลับบริหารโดย รูปแบบเครือขําย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวําเดิม ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ป.๑-ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕54-2555
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร โรงเรียนบ๎านยํานมัทรี โรงเรียนบ๎านประดูํเฒําโรงเรียนบ๎านเขาไม๎เดนและโรงเรียนบ๎านเขาบํอพลับ
84
83
82

ปี 54
ปี 55

81

OSOI

2556
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80

93

79
78

จากตารางที่ 4 เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ป.๑-ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕54-2555
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร โรงเรียนบ๎านยํานมัทรี โรงเรียนบ๎านประดูํเฒําโรงเรียนบ๎านเขาไม๎เดนและโรงเรียนบ๎าน
เขาบํอพลับ มีพัฒนาการทุกลุํมสาระการเรียนรู๎
ตารางที่ 5 ผลการประเมินระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2555 ชั้น ป.6
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร โรงเรียนบ๎านยํานมัทรี โรงเรียนบ๎านประดูํเฒําโรงเรียนบ๎านเขาไม๎เดนและโรงเรียนบ๎านเขาบํอพลับ
กลุํมสาระการ คําเฉลีย่
โรงเรียน
พยุหะศึกษาคาร บ๎านยํานมัทรี บ๎านประดูํเฒํา
บ๎านเขาไม๎เดน
เรียนรู๎
ระดับ
วัดเขาบํอพลับ
ประเทศ
ภาษาไทย
45.68
49.81  56.25  72.00  50.80  47.00 
คณิตศาสตร๑
35.77
47.26  45.63  40.00  30.71  21.25 
วิทยาศาสตร๑
37.46
44.44  44.56  65.00  50.57  33.25 
สังคมศึกษาฯ
44.22
47.87  51.00  78.00  48.00  40.00 
สุขศึกษา
54.84
48.77  51.00  80.00  54.86  47.00 
ศิลปะ
52.27
48.39  54.00  55.00  59.29  53.75 
การงานอาชีพฯ
53.85
47.87  45.00  92.00  58.29  50.00 
อังกฤษ
36.99
50.97  42.00  47.50  47.04  46.25 
เฉลี่ย
45.14
48.17  48.68  66.19  49.95  42.31 

(หมายหตุ  หมายถึง สูงกวําระดับประเทศ

 หมายถึง ต่ากวําระดับประเทศ)

จากตารางที่ 5 พบวํา
1.ผลสัมฤทธิ์กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย สูงกวําระดับประเทศ ทุกโรงเรียน
2. ผลสัมฤทธิ์กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑

2556

ต่ากวําระดับประเทศ คือ โรงเรียนบ๎านเขาไม๎เดน โรงเรียนวัดเขาบํอพลับ
3. ผลสัมฤทธิ์กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑
สูงกวําระดับประเทศ คือ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร โรงเรียนบ๎านยํานมัทรี โรงเรียน
บ๎านประดูํเฒําและโรงเรียนบ๎านเขาไม๎เดน
ต่ากวําระดับประเทศ คือ โรงเรียนวัดเขาบํอพลับ
4. กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาฯ
สูงกวําระดับประเทศ คือ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร โรงเรียนบ๎านยํานมัทรี โรงเรียน
บ๎านประดูํเฒําและโรงเรียนบ๎านเขาไม๎เดน
ต่ากวําระดับประเทศ คือ โรงเรียนวัดเขาบํอพลับ
5. ผลสัมฤทธิ์กลุํมสาระการเรียนรู๎ สุขศึกษา
สูงกวําระดับประเทศ คือ โรงเรียนบ๎านประดูํเฒําและโรงเรียนบ๎านเขาไม๎เดน
ต่ากวําระดับประเทศ คือ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร โรงเรียนบ๎านยํานมัทรี โรงเรียน
วัดเขาบํอพลับ
6. ผลสัมฤทธิ์กลุํมสาระการเรียนรู๎ ศิลปะ
สูงกวําระดับประเทศ คือ โรงเรียนบ๎านยํานมัทรี โรงเรียนบ๎านประดูํเฒํา โรงเรียน
บ๎านเขาไม๎เดน โรงเรียนวัดเขาบํอพลับ
ต่ากวําระดับประเทศ คือ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
7.ผลสัมฤทธิ์กลุํมสาระการเรียนรู๎ การงานอาชีพฯ
สูงกวําระดับประเทศ คือ โรงเรียนบ๎านประดูํเฒํา โรงเรียนบ๎านเขาไม๎เดน
ต่ากวําระดับประเทศ คือ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร โรงเรียนบ๎านยํานมัทรี โรงเรียน
วัดเขาบํอพลับ
8.ผลสัมฤทธิ์กลุํมสาระการเรียนรู๎ อังกฤษ
สูงกวําระดับประเทศ คือ โรงเรียนบ๎านประดูํเฒําและโรงเรียนบ๎านเขาไม๎เดน
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร โรงเรียนบ๎านยํานมัทรี โรงเรียนบ๎านเขาไม๎เดน
ต่ากวําระดับประเทศ คือ โรงเรียนวัดเขาบํอพลับ
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สูงกวําระดับประเทศ คือ โรงเรียนพยุหะศึกษาคารโรงเรียนบ๎านยํานมัทรี โรงเรียนบ๎านประดูํเฒํา

ตารางที่ 6 เฉลี่ยผลการสอบระดับชาติ ( O-NET) ชั้น ป. 6 ปีการศึกษา2555
โรงเรียน
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร(โรงเรียนหลัก)
โรงเรียนบ๎านยํานมัทรี (โรงเรียนเครือขํายมาเรียนรวม)
โรงเรียนบ๎านประดูํเฒํา(โรงเรียนเครือขํายมาเรียนรวม)

คําเฉลี่ยร๎อย
ละปี2555

48.17
48.68
66.19

คําเฉลี่ย
สูง/ต่ากวํา
ระดับประเทศ ระดับประเทศ
45.14
สูง
45.14
สูง
45.14
สูง

OSOI

โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร โรงเรียนบ๎านยํานมัทรี โรงเรียนบ๎านประดูํเฒําโรงเรียนบ๎านเขาไม๎เดนและโรงเรียนบ๎านเขาบํอพลับ

94

โรงเรียนบ๎านเขาไม๎เดน(โรงเรียนเครือขํายมาเรียนรวม)
โรงเรียนวัดเขาบํอพลับ(โรงเรียนเครือขํายมาเรียนรวม)
เฉลี่ย 5 โรงเรียน

49.95
42.31
51.06

45.14
45.14
45.14

สูง
ต่า
สูง
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเฉลี่ย 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ ทั้ง 5 โรงเรียน มีผลคะแนนเฉลี่ยสูง
กวําทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
2. การใช๎ทรัพยากรรํวมกัน
การใช๎นวัตกรรมการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กรูปแบบเครือขํายทัง้ 5 โรงเรียน ได๎แกํ
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร โรงเรียนบ๎านยํานมัทรี โรงเรียนบ๎านประดูํเฒําโรงเรียนบ๎านเขาไม๎เดนและโรงเรียนบ๎าน
เขาบํอพลับ เป็นการลดภาระงาน เชํน การสํงหนังสืองานราชการทาเพียงฉบับเดียว แนบ File ข๎อมูลทุกโรงเรียน
เอกสารการเงินโรงเรียนหลักจัดทาเอกสารล๎างหนี้เทําที่จาเป็นเทํานั้น และเป็นการ
เพิม่ ประสิทธิภาพอันได๎แกํการผํานการประเมิน ของ สมศ.แบบเรียนรวมโดยประเมินในคราวเดียวกันทั้ง 5
โรงเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรวมทั้ง 5 โรงเรียนสูงกวําระดับประเทศซึ่งเป็นการใช๎ทรัพยากรรํวมกันอยําง
มีประสิทธิภาพ
2.1 ใช๎สื่อ คอมพิวเตอร๑ คอมพิวเตอร๑( 9๑ เครื่อง) เทคโนโลยีรํวมกัน มีครูที่มีความรู๎ความ
ชานาญเฉพาะวิชาสามารถจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร๑ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
การใช้ ห้องคอมพิวเตอร์ ร่วมกัน

การใช้ ห้องคอมพิวเตอร์ ร่วมกัน

2556

การใช้ ห้องคอมพิวเตอร์ ร่วมกันของครู

OSOI

2.2 ใช๎รถ รับสํงนักเรียนรํวมกัน บริการโรงเรียนที่มาเรียนรวมและพานักเรียนรํวม
กิจกรรมโครงการตําง ๆ เชํนการเข๎าคํายลูกเสือ คํายวิชาการศึกษาแหลํงเรียนรู๎
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ชุมชนมอบรถรับส่ งนักเรียน

เรี ยนรู้ แหล่เรีงยเรีนรูย้ นรู
้ สวนกล้
วยป
้ ามังคุวดยป
ร่ ว้ ามั
มกังนคุทีด่ ร่รรวมกั
ี้ านนย่ านมัทรี.
แหล่
งเรี ยนรู
้ สวนกล้

ใช๎หใช้้อหงสมุ
้องสมุ
ดร่ วดมกั
ร่ วนมกัน

สวนหยํอม

ใช๎สนามเด็กเลํนรํวมกัน
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โรงอาหาร
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3.2 ใช๎แหลํงเรียนรู๎ รํวมกัน แหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียน อาทิ ห๎องสมุดที่โรงเรียน
พยุหะศึกษาคาร ห๎องปฏิบัติการ ตําง ๆ เชํน ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร๑ ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร๑
ห๎องปฏิบัติการทางภาษา ห๎อง active board เรือนพยาบาล สนามเด็กเลํน สระวํายน้า
สวนหยํอม สหกรณ๑โรงเรียน บ๎านบอลหรรษา
แหลํงเรียนรู๎ภายนอกโรงเรียนที่ใช๎รํวมกัน อาทิ วัดเขาแก๎ว วัดอินทาราม ต.พยุหะ วัดพระปรางค๑
เหลือง วัดเขาไม๎เดน ต.ทําน้าอ๎อย สวนปูามังคุด ต.ยํานมัทรี โรงหลํอพระคุณอัจฉรา เอี่ยมเวช ต.พยุหะ
อํางเก็บน้าปึก หมูํ ๒ ต.พยุหะ สานักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค๑ ต.ทําน้าอ๎อย ศูนย๑วิทยาศาสตร๑นครสวรรค๑
อ.เมือง

และอื่นๆ อาทิ นางอัจฉรา เอี่ยมเวช ให๎ความรู๎เรื่อง การผลิตพระเครื่อง นางบุญมี มีหวาน ให๎ความรู๎เรื่อง การ
สานพัด นางสุทิน นุชกิจ ให๎ความรู๎เรื่อง การรากลองยาวประยุกต๑ นายประเทือง จันทร๑ฤทธิ์ ให๎ความรู๎เรื่อง
ดนตรีไทย นายแต๎ม ศรีเพ็ง ให๎ความรู๎เรื่อง การรากลองยาวพื้นบ๎าน นายพิพัฒน๑ จินดาทิพย๑ ให๎ความรู๎เรื่อง
การผลิตพระเครื่อง การหลํอปูนพลาสเตอร๑ นายสมศักดิ์ อัมพวันวงศ๑ สานักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค๑
ให๎ความรู๎เรื่องการอนุรักษ๑พลังงาน

OSOI

2.3 ใช๎รํวมกันปราชญ๑ชาวบ๎าน/ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น ผู๎ทรงคุณวุฒิ ที่มาให๎ความรู๎แกํครู นักเรียน เชํน
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โรงงานผลิตพระเครื่ อง นางอัจฉรา เอี่ยมเวช

2.4 ใช๎สื่อการฝึกทักษะรํวมกัน เชํนสระวํายน้า สนามกีฬา
แหลํงหลอมรวมจิตใจของชุมชน

3. สร๎างเครือขํายความรํวมมือในการพัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ
ชุมชนให๎การสนับสนุนการสร๎างอาคารหอสมุดเรียนไทย มอบกลองยาวและเครื่องดนตรีไทยมอบ
รถรับ-สํงนักเรียน มอบคุรุภัณฑ๑ตําง ๆ เชํน TV พัดลม เครื่องกรองน้า อุปกรณ๑กีฬา

OSOI

อาคารหอสมุดเรื อน

97

ไทย

ผลการดาเนินงาน การพัฒนาสถานศึกษารูปแบบเครือขําย

ครูมีเวลาวํางจากการเรียนการสอน ไปพัฒนาตนเองจน ครูได๎รับวิทยาฐานะสูงขึ้น ร๎อยละ 9๐ มีครู
ครบชั้นมีแหลํงเรียนรู๎ สื่ออุปกรณ๑เพิ่มขึ้น ผู๎ปกครองให๎การสนับสนุน ครูมีขวัญกาลังใจครูมีการพัฒนาตนเอง
สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร (โรงเรียนหลัก) ได๎รับคัดเลือก
กิจกรรมดีเดํน กิจกรรมนิยมไทย ระดับประเทศ จาก รมว.กระทรวงพาณิชย๑ กิจกรรมโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ
ระดับเหรียญทอง รางวัลรองชนะเลิศกิจกรรม อย.น๎อย รํวมประชุมและนาเสนอผลงานการพัฒนาโรงเรียน
Academic Meeting and Symposium ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค๑ นาเสนอผลงาน Best Pratice ใน
ระดับดีมากที่โรงเรียนนครสวรรค๑ ได๎รับการเข๎ารํวมการนาเสนองานงานการแถลงผลงานทางด๎านการศึกษา 31
นโยบายที่ เมืองทองธานี
ด๎านคุณภาพนักเรียน
นักเรียนได๎รับรางวัลจากการแขํงขันงานทางวิชาการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค๑ เขต ๑ จากการแขํงขันงานศิลปหัตกรรมภาคเหนือ เชํน เหรียญเทอง สภานักเรียน การสร๎างเกม

2556

ด๎านการจัดการเรียนการสอน

OSOI

โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร โรงเรียนบ๎านยํานมัทรีและโรงเรียนบ๎านประดูํเฒํา รับการประเมิน
ประเมินสมศ.รอบที่สอง โดยประเมินแบบเรียนรวม บุคลากรรับการประเมินจุดเดียวที่โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ผล
การประเมิน สมศ.ให๎การรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาทั้ง 3 โรงเรียน ทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และทั้ง 5 โรงเรียนได๎แกํโรงเรียนพยุหะศึกษาคาร โรงเรียนบ๎านยํานมัทรี โรงเรียน
บ๎านประดูํเฒําโรงเรียนบ๎านเขาไม๎เดนและโรงเรียนวัดเขาบํอพลับ รับการประเมินจากสมศ.รอบสาม แบบเรียนรวม
(กุมภาพันธ๑ ๒๕๕6) ณ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ผลอยํางไมํเป็นทางการผํานการรับรอง
. เป็นสร๎างนวัตกรรมการบริหารจัดการรูปแบบเครือขํายเรียนรวมที่สามารถเป็นต๎นแบบ เป็น
กรณีศึกษาการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของโรงเรียนขนาดเล็กทั่วทุกภูมิภาค
. เป็นตัวอยํางการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นทักษะชีวิตของบุคลากรที่อยูํรํวมกันทั้ง 5 โรงเรียนอยํางมี
ความสุข
 เป็นโรงเรียนดีประจาตาบลรุํนที่ ๑ ที่มีการบริหารจัดการในระดับยอดเยี่ยม สามารถบริหาร
จัดการการทรัพยากรรํวมกับโรงเรียนตําง ๆ อยํางคุ๎มคํา เชํนการฝึกทักษะคอมพิวเตอร๑ การฝึกทักษะ
วํายน้าและเป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู๎การบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนดีประจาตาบล
ทั่วทุกภูมิภาค
. เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนสาหรับเด็กพิการเรียนรํวม
. เป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นทักษะชีวิตทั้งโรงเรียนโดยมูลนิธิ Right To
Playแหํงประเทศไทยรํวมกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได๎รับคัดเลือกเป็น CENTER OF
EXCELLENT
. เป็นโรงเรียนที่สามารถหลอมรวมจิตใจชุมชน 5 ชุมชน ได๎แกํ ชุมชนพยุหะคีรี ชุมชนบ๎านยํานมัทรี
ชุมชนบ๎านประดูํเฒํา ชุมชนบ๎านเขาไม๎เดนและชุมชนวัดเขาบํอพลับ เข๎าด๎วยกัน
. ได๎รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๔
. เป็นโรงเรียนต๎นแบบสภานักเรียนระดับภาคเหนือ ปี 2555
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ด๎านการบริหารจัดการ
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สร๎างสรรค๑จากคอมพิวเตอร๑ กิจกรรมลูกเสือสารอง ชนะเลิศ อันดับ ๑ การแขํงขันเทควันโดชิงแชมป์ถาคตะวันตก
ครั้งที่ ๓ ที่โรงเรียนวันทามารีอา จังหวัดราชบุรี เข๎ารํวมการแขํงขันการวาดรูประบายสีระดับภูมิภาค โครงการกล๎า
ใหมํใฝุรู๎ ที่จังหวัดพิษณุโลกและที่สาคัญนักเรียนทั้ง 5 โรงเรียนใช๎ทักษะชีวิตการอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข

ด๎านการมีสวํ นรํวม

OSOI
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โรงเรียนได๎รับความรํวมมือชํวยเหลือ สนับสนุนจากชุมชนหนํวยงานภาครัฐ และเอกชนในการพัฒนา
โรงเรียนเชํนการปรับปรุงอาคารสถานที่ มอบสื่อการเรียนการสอนได๎แกํคอมพิวเตอร๑ ชุมชนผู๎ปกครองบริจาครถ
ให๎โรงเรียนรับ-สํงนักเรียน เทศบาลตาบลพยุหะให๎การสนับสนุนการสร๎างสระวํายน้าของโรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
และบริหารจัดการการใช๎สระวํายน้า จัดซื้อจัดหาสร๎างบอลให๎กับนักเรียน เป็นเงิน ๘๙๐,๐๐๐ บาท
ชุมชนสร๎างอาคารหอสมุดเรือนไทยให๎มูลคํา ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาทสนามเด็กเลํน เทศบาลตาบลพยุหะสร๎างอาคาร
เด็กเล็ก งบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท ชุมชนมอบทุนการศึกษาให๎กับนักเรียนทุกคน ทุกปี ชุมชน
หมูํที่ ๕ ตาบลพยุหะ มอบเครื่องอุปกรณ๑ดนตรีไทยและกลองยาว ๑ ชุดใหญํ
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D 54
รูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับนักเรียนพิการเรียนรํวมโดยครอบครัว
และ ชุมชนมีสวํ นรํวม

ป

ปฐมบทซึ่งป็นที่มาของความคิดสร๎างสรรค๑และการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา รูปแบบการจัดการศึกษา
สาหรับนักเรียนพิการเรียนรํวมโดยครอบครัวและ ชุมชน
มีสวํ นรํวม เป็นผลสืบเนื่องมาจากสภาพป๓จจุบันป๓ญหา
ของโรงเรียนบ๎านโนนงิ้วงามซึง่ มีนักเรียนพิการเรียนรํวม
ประเภทบกพรํองทางการเรียนรู๎ เรียนรํวมในโรงเรียนอยูํ
เป็นจานวนมาก คิดเป็นร๎อยละ ๑๔.๖๑และ ถึงแม๎จะมี
หนํวยงานราชการที่เข๎าไปให๎ความรู๎เบื้องต๎นในการดูแล
และการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนแล๎วแตํยัง
ประสบป๓ญหาในเรื่องของครูที่ทาการสอนนักเรียนปกติ

2556

ข๎

อค๎นพบ
ต๎นแบบของแนวทางการพัฒนา
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โรงเรียนบ๎านโนนงิว้ งาม ตาบล หนองขาม อาเภอ แก๎งคร๎อ.
จังหวัด ชัยภูมิ สังกัด สพป. ชัยภูมิ เขต.๒ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ป๓จจุบัน : วําทีร่ อ๎ ยตรี พิพฒ
ั น๑
ประดับเพชร ดารงตาแหนํง ผู๎อานวยการโรงเรียน.นางวี ผู๎บริหาร คณะ
ครู และผู๎เกี่ยวข๎องได๎สร๎างสรรค๑และพัฒนา นวัตกรรมการศึกษาด๎านการ
บริหารและจัดการสถานศึกษา รูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับนักเรียน
พิการเรียนรํวมโดยครอบครัวและ ชุมชนมีสวํ นรํวม จนประสบ
ความสาเร็จ
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ฐมบท และ ปรากฏการณ๑
ณ โรงเรียนบ๎านโนนงิ้วงาม
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เรียนรํวมกับนักเรียนพิการเรียนรํวมยังไมํเข๎าใจการจัดการเรียนการสอนอยํางชัดเจน มีแตํครูที่ผํานการอบรมทาง
การศึกษาพิเศษเทํานั้นที่มีความเข๎าใจในเด็กกลุํมนี้ ขาดการประสานงานอยํางเป็นรูปธรรม และโรงเรียนยังไมํ
สามารถที่จะคัดกรองเด็กกลุํมนี้ได๎อยํางชัดเจน ทาให๎เกิดป๓ญหาในการจัดการเรียนการสอนแกํเด็กกลุํมนี้ สํงผล
กระทบไปสูํเด็กปกติที่ต๎องเรียนรํวมชั้นเรียนกับนักเรียนกลุํมดังกลําว
สาหรับกลุํมนักเรียนพิการเรียน
รํวมที่ได๎รับการวินิจฉัยแล๎วนั้น เมื่อเกิดป๓ญหาพฤติกรรมที่สํงผลตํอการเรียน ครูที่ไมํมีความรู๎ทางการศึกษาพิเศษที่
ต๎องสอนเด็กกลุํมนี้ด๎วยนั้นไมํทราบวิธีการที่จะจัดการกับพฤติกรรมในห๎องเรียนจนกลายเป็นป๓ญหาสั่งสมที่ยากแกํ
การแก๎ไขมากขึ้นตามลาดับ
เพื่อเป็นการแก๎ไขป๓ญหาดังกลําว ผู๎บริหาร คณะครู และผู๎เกี่ยวข๎องจึงสร๎างสรรค๑และพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา รูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับนักเรียนพิการเรียนรํวมโดยครอบครัว และ ชุมชนมีสวํ นรํวม โดยใช๎
เทคนิคการประชุมระดมแนวคิดเพื่อสร๎างอนาคตรํวมกัน (Future Search Conference: F.S.C.) ของฝุายตํางๆ ที่
เกี่ยวข๎องได๎แกํ ครู ครูการศึกษาพิเศษ ผู๎ปกครอง นักเรียน ชุมชนและหนํวยงานภาครัฐ เชํน ศูนย๑การศึกษาพิเศษ
ศึกษานิเทศก๑ และโรงพยาบาล ในการทางานรํวมกันภายใต๎ทรัพยากรท๎องถิ่นที่มีอยูํ เพื่อสํงเสริมให๎ฝุายตํางๆ มี
สํวนรํวมในการพัฒนาเพื่อให๎ได๎รูปแบบการจัดการเรียนรํวมที่ประสบความสาเร็จได๎ตรงตามสภาพการณ๑ที่เป็นจริง
โดยมีวัตถุประสงค๑ในการดาเนินการ 3 ประการได๎แกํ
๑. ศึกษาป๓ญหาของโรงเรียนในการจัดการเรียนรํวมสาหรับนักเรียนพิการเรียนรํวม
๒. ศึกษาวิธกี ารสํงเสริมให๎ฝุายตํางๆ ทีเ่ กีย่ วข๎องทัง้ ภายในและภายนอกโรงเรียน ได๎เข๎ามามีสวํ นรํวมใน
การดาเนินงานการจัดการศึกษาแกํนกั เรียนพิการเรียนรํวม
๓. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับนักเรียนพิการเรียนรํวมโดยครอบครัว และชุมชนมีสวํ นรํวมที่
ประสบความสาเร็จภายใต๎สภาพการณ๑ที่เป็นอยูใํ นโรงเรียนและชุมชน

ภู

มิปญ
๓ ญาสร๎างสรรค๑
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ลักษณะความพิการ
ด้านการเรียนรู้
รวม

ป.๑
๕
๕

ป.๒
๔
๔

ระดับชั้น
ป.๓ ป.๔
๔
๕
๔
๕

ป.๔
๓
๓

ป.๖
๓
๓

รวม
(คน)
๒๔
๒๔

ร้อยละ
๑๓.๗๑
๑๓.๗๑

ที่มา : ทะเบียนนักเรียน, โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ข้อมูลวันที่ ๑๐ มิถุนายน)
ตารางที่ ๑.๒ แสดงจานวนนักเรียนพิการเรียนร่วมของโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ลักษณะความพิการ
ด้านการเรียนรู้
รวม

ป.๑
๕
๕

ป.๒
๕
๕

ระดับชั้น
ป.๓ ป.๔ ป.๔
๔
๔
๕
๔
๔
๕

ป.๖
๓
๓

รวม
(คน)
๒๖
๒๖

ร้อยละ
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กระบวนการพัฒนาผลงานนวัตกรรม เริ่มดาเนินการมาตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๕๔– ๒๕๕๕ โรงเรียน
ได้มีการสารวจและรายงานข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายนของทุกปี ซึ่งข้อมูลที่โรงเรียนต้องรายงาน คือ
ข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม และที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงามมีข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม ดังตารางที่
๑.๑ – ๑.๓ ดังนี้
ตารางที่ ๑.๑ แสดงจานวนนักเรียนพิการเรียนร่วมของโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม ปีการศึกษา ๒๕๕๔

๑๔.๖๑
๑๔.๖๑
2556

ที่มา : ทะเบียนนักเรียน, โรงเรี ยนบ้ านโนนงิ ้วงาม ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ข้อมูลวันที่ ๑๐ มิถุนายน)
ตารางที่ ๑.๓ สรุปจานวนนักเรียนพิการเรียนร่วมของโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม ปีการศึกษา ๒๕๕๔ –
๒๕๕๕

ความบกพร่องทางการเรียนรู้
รวม

ปีการศึกษา ๒๕๕๔
(คน)
๒๔
๒๔

ปีการศึกษา ๒๕๕๕
(คน)
๒๖
๒๖

ที่มา: ทะเบียนนักเรียน, โรงเรี ยนบ้ านโนนงิ ้วงาม ปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ (ข้อมูลวันที่ ๑๐ มิ.ย.))
จากการศึกษาข้อมูลในตารางที่ ๑-๓ พบว่า ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ นักเรียน โรงเรี ยนบ้ าน
โนนงิ ้วงาม ที่มีลักษณะพิการด้านการเรียนรู้ (Learning disabilities) หรือที่รู้จักกันในชื่อแอลดี (LD) เป็นความ

OSOI

ลักษณะความพิการ
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บกพร่องในกระบวนการเรียนรู้ที่แสดงออกมาในรูปของ
ปัญหาการอ่านหรือการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน
(เรียกว่า Dyslexia) การเขียนหรือความบกพร่องที่เกิด
จากทักษะการควบคุมกล้ามเนื้อมือที่ใช้เขียน
(Dysgraphia) การคานวณและเหตุผลเชิงตรรกะ
(Dyscalculia) หรือมีความบกพร่องหลาย ๆ ด้านร่วมกัน
ซึ่งมีจานวนเพิ่มมากขึ้น
จากการศึกษาข้อมูลของโรงเรียนบ้านโนนงิ้ว
งามเพื่อเป็นพื้นฐานในการบริหารงานและพัฒนาโรงเรียน
นั้น โรงเรียนได้ดาเนินการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา
ต่างๆ ของโรงเรียนว่าสภาพปัญหาใดเป็นปัญหาที่เร่งด่วน
ที่จะต้องดาเนินการแก้ไขหรือพัฒนาเพื่อรวบรวมข้อมูล
ต่างๆ นามาสรุปเป็นปัญหาที่โรงเรียนจะต้องดาเนินการ
แก้ไขหรือพัฒนาโดยการประชุมระดมความคิดเห็นจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและผู้ปกครอง
นักเรียนทาให้ได้ทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ
อันเป็นข้อมูลที่ต้องดาเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาซึ่ง
จาแนกตามสภาพปัญหาได้ ๕ ประการ
๑. ปัญหาด้านนักเรียน อาทิ นักเรียนปกติทั่วไปในชั้นเรียนไม่ยอมรับนักเรียนที่มีความผิดปกติทางด้าน
ร่างกายและสติ ปัญญาหรือนักเรียนพิการเรียนร่วม
๒. ป๓ญหาด๎านครู อาทิ ครูไมํมีข๎อมูลในการวินิจฉัยคัดกรองนักเรียนพิการได๎อยํางถูกต๎อง
๓. ป๓ญหาด๎านโรงเรียน อาทิ โรงเรียนไมํมีแผนหรือนโยบายในการรับนักเรียนพิการเรียนรํวม

2556

๔. ป๓ญหาด๎านสภาพแวดล๎อม อาทิ บรรยากาศในห๎องเรียนไมํเอื้อตํอการจัดการเรียนการสอน
๕. ป๓ญหาด๎านผูป๎ กครองและชุมชน อาทิ ผู๎ปกครองไมํยอมรับและขาดความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
ความพิการของบุตรหลาน

OSOI

ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ฯ เพื่อแก๎ไขป๓ญหาดังกลําว ได๎ดาเนินการเชิงระบบ ดังนี้
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เพื่อให้การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ฯ บรรลุผลแห่งความสาเร็จโรงเรียนได้มีการออกแบบนวัตกรรมให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนา โดยมีแนวคิดหลักหรือแนวคิดสาคัญรองรับอย่าง
สมเหตุสมผลสามารถอ้างอิงได้ นามาเป็นพื้นฐานในการออกแบบและทุกกิจกรรมมีความสอดคล้องกัน ดังแผนภาพ

Assessment : A

2556
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แนวคิดหลักหรือแนวคิดสาคัญนามาเป็นพื้นฐานในการออกแบบ ได้แก่กระบวนการ การวิจยั เชิงปฏิบัตกิ าร
แบบมีสว่ นร่วม
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) เป็นเสมือนเครื่องมือเพื่อ
ใช้ในกระบวนการเรียนรู้ที่นาไปสู่การแก้ปัญหาแบบยั่งยืน ทั้งนี้มีแนวคิดคือทาอย่างไรให้ผู้ที่อยู่กับปัญหามีบทบาท
ในการวิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุของปัญหาอย่างเป็นระบบค้นหาทางแก้ที่ปฏิบัติได้และแก้ปัญหาได้จริง ให้เขาได้
เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาแบบทาไปเรียนรู้ไป (Kemmis and Mc Taggert.๑๙๙๐ : ๕)

1.การประเมินป หาและ
ความต้องการของ ุม น
โดยนาเทคนิค F.S.C.

PAR : P
5.การใ ้รูปแบบการวิจัย
เ ิงป ิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมนาไปสู่การพึ่ง
พาตนเองของ ุม น

Community : C

OSOI

4. การนา ุม นภายนอก
เข้ามามีส่วนร่วมใน
โรงเรียน

105

Projects : P
2. รูปแบบของการทา
โครงการที่ครอบคลุม
ป หาทังภายในและ
ภายนอกโรงเรียน

Action & Reflection:A
3. การประเมินผล
สะท้อนคิดลงมือป ิบัติ
และประเมินผลสะท้อน
คิดกลับไปมา

2556
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การมีสว่ นร่วมในการพัฒนานวัตกรรม ดังแผนภาพ
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ในการดาเนินการมีกระบวนการขัน้ ตอนและกิจกรรมหลากหลายมิติ สรุปในภาพรวม อาทิ ขัน้ ตอนการ
พัฒนานวัตกรรม มีขั้นตอนตํางงๆ ดังแผนภาพ
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บ

ทสรุป
ของความสาเร็จ
ผลงานที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานวัตกรรม ประสบความสาเร็จ ดังนี้
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1ผลทีเ่ กิดกับผูเ๎ รียน
นักเรียนพิการเรียนรํวมและนักเรียนปกติเรียนรํวมกัน
อยํางมีความสุข นักเรียนมีความรู๎ ความสามารถและพัฒนาทักษะ
ด๎านรํางกาย อารมณ๑ สังคมและสติป๓ญญาตามศักยภาพของแตํละ
บุคคล มีทักษะชีวิตที่ดี สามารถอยูํรํวมกันในสังคมอยํางมี
ความสุข โรงเรียนได๎สํงเสริมความสามารถทางวิชาการ โดยให๎
นักเรียนเข๎ารํวมแขํงขันทักษะทางวิชาการในระดับตํางๆ ทาให๎
นักเรียนได๎รับรางวัลจากหนํวยงานตํางๆ อาทิ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครัง้ ที่ ๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
 เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมราไทย (นักเรียนพิการเรียนรํวม)
 เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมร๎องเพลงสากลหญิง
 เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมร๎องเพลงไทยสากลหญิง ฯลฯ

2556

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครัง้ ที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
 รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการเลํานิทานประเภทบกพรํองทางการเรียนรู๎ชั้น ม ๑-๓
 รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมนักอํานขําวรุํนเยาว๑ ประเภทบกพรํองทางการเรียนรู๎
 รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการจัดสวนถาดแบบชื้น
ประเภทบกพรํองทางการเรียนรู๎ ฯลฯ

OSOI

2.ผลงานที่เกิดขึ้นกับครู

107

ครูได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มี
คุณธรรมจริยธรรมค่านิยม สามารถดาเนินงานเต็มศักยภาพ มี
ความสุข มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่และมีความก้าวหน้า
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ สามารถครองตน ครองคน ครองงานได้
เป็นอย่างดี และได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ

 นางวีณา จะชาลี ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง การเล่านิทาน
ชั้น ม.๑-๓
 นางสมนึก จันทรภา ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมนักอ่านข่าวรุ่น
เยาว์ ฯลฯ

2556

5.ผลทีเ่ กิดกับชุมชน
สถานศึกษาร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงาน
อื่นอย่างสร้างสรรค์โรงเรียนได้ให้ความร่วมมือกับชุมชนหน่วยงานและองค์กรต่างๆ อย่างเต็มศักยภาพร่วมมือกับ
ชุมชนและท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน เป็นต๎น

OSOI

4.ผลทีเ่ กิดกับสถานศึกษา
สถานศึกษามีความพร้อมทั้งทางด้านวัสดุ
อุปกรณ์ สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนมีรายงาน
วิจัยที่มีคุณค่าอันเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียนมี
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการ
สอนมีบุคลากรที่มีคุณภาพมีศักยภาพสูงมีนักเรียนที่
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการ
ของหลักสูตร เป็นต๎น

รางวัลเหรี ยญเงิน 22 เรื่ อง | [Pick the date]

3.ผลงานที่เกิดขึน้ กับผูบ้ ริหาร
ผู้บริหารได้บริหารจัดการให้สถานศึกษาประสบผลสาเร็จ ทั้งในด้านสถานศึกษา บุคลากรและนักเรียน
ทาให้ผู้บริหารได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ อาทิ รางวัลเหรียญทอง OBEC AWARD ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็น
ต้น

108
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ป

การบริหารองค๑กรทฤษฎีเจดียล๑ า๎ นนา ตามวิถวี ฒ
ั โนทัย
ฐมบท และ ปรากฏการณ๑
ณโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เลขที่ ๒๒ ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตาบลหายยา อาเภ
อเมือง จังหวัดเชียงใหมํ สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
จังหวัดเชียงใหมํ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ป๓จจุบนั : นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ดารงตาแหนํง ผู๎อา
นวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ผู๎บริหาร คณะครู และผู๎เกี่ยวข๎องได๎สร๎างสรรค๑
และพัฒนา นวัตกรรมการศึกษาด๎านการบริหารและจัดการสถานศึกษา การพัฒนา
บุคลากร เรื่อง การบริหารองค๑กรทฤษฎีเจดีย๑ลา๎ นนา ตามวิถวี ฒ
ั โนทัย จนประสบ
ความสาเร็จ

ข๎

2556

อค๎นพบ
ต๎นแบบของแนวทางการพัฒนา

OSOI

การบริหารองค๑กรทฤษฎีเจดีย๑ล๎านนา ตาม
วิถีวัฒโนทัย มีวัตถุประสงค๑ เพื่อพัฒนาโรงเรียนให๎เป็น
องค๑กรแหํงการเรียนรู๎ด๎วยทฤษฎี “เจดีย๑ล๎านนา” และ
สืบสานวัฒนธรรมองค๑กร วิถีของโรงเรียน “วิถีวัฒ
โนทัย” เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานด๎านผู๎เรียน ด๎าน
การจัดการศึกษา ด๎านการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎
คุณภาพด๎านอัตลักษณ๑ของสถานศึกษา และด๎าน
มาตรการสํงเสริม ดาเนินงานเพื่อการพัฒนาบุคลากรใน

109

การบริหารงาน โดยมีวิธีการ ๓ วิธี ได๎แกํ ปฏิบัติตนเป็นแบบอยําง พัฒนาองค๑กรแหํงการเรียนรู๎ด๎วยทฤษฎี “เจดีย๑
ล๎านนา” และสืบสานวัฒนธรรมองค๑กร วิถีของโรงเรียน “วิถีวัฒโนทัย” โดยมีวัตถุประสงค๑สาคัญสองประการ
๑. เพือ่ พัฒนาโรงเรียนให๎เป็นองค๑กรแหํงการเรียนรูด๎ ว๎ ยทฤษฎี “เจดีย๑ลา๎ นนา” และ สืบสานวัฒนธรรม
องค๑กร วิถีของโรงเรียน “วิถวี ฒ
ั โนทัย”
๒. เพือ่ ยกระดับมาตรฐานด๎านคุณภาพผู๎เรียน คุณภาพด๎านการจัดการศึกษา คุณภาพด๎านการสร๎างสังคม
แหํงการเรียนรู๎ คุณภาพด๎านอัตลักษณ๑ของสถานศึกษา และคุณภาพด๎านมาตรการสํงเสริม

ภูมิป๓ญญาสร๎างสรรค๑ในการออกแบบนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาให๎บรรลุเปูาหมายแหํงความสาเร็จ
ดาเนินการภายใต๎การบริหารจัดการซึ่งเป็นหน๎าที่หลักของ
ผู๎บริหารสถานศึกษา โดยการบริหารและการจัดการ เป็น
กลไกในการขับเคลื่อนให๎เกิดการดาเนินงานบรรลุเปูาหมาย
ด๎วยหลักการการกระจายอานาจและการมีสํวนรํวมในการ
บริหาร
ในป๓จจุบันสิ่งที่ท๎าทายความสามารถของผู๎บริหาร
คือ การพัฒนาให๎บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาตระหนักถึง
หน๎าที่ที่รับผิดชอบ เศรษฐกิจพอเพียงพอเพียง
(Sufficiency Economy) ซึ่งเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการ
ดารงอยูํและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแตํ
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการ
พัฒนาและบริหารประเทศ สามารถนามาประยุกต๑และสูํ
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เพื่อการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ให๎คุ๎มคําและเกิดประโยชน๑สูงสุด
โรงเรียนได๎บริหารงานบนพืน้ ฐานการนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สูํการปฏิบัติ โดยมีวิธีการ ๓ วิธี อันได๎แกํ
ปฏิบตั ติ นเป็นแบบอยําง พัฒนาองค๑กรแหํงการเรียนรูด๎ ว๎ ย
ทฤษฎี “เจดีย๑ลา๎ นนา” และ สืบสานวัฒนธรรมองค๑กร วิถขี องโรงเรียน “วิถวี ฒ
ั โนทัย”

2556

การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
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มิปญ
๓ ญาสร๎างสรรค๑

OSOI

ภู
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โรงเรียนได๎บริหารงานบนพืน้ ฐานการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สูํการปฏิบัติ โดยมีวิธีการ ๓ วิธี
อันได๎แกํ ปฏิบัติตนเป็นแบบอยําง พัฒนาองค๑กรแหํงการเรียนรู๎ด๎วยทฤษฎี “เจดีย๑ล๎านนา” และ สืบสานวัฒนธรรม
องค๑กร วิถีของโรงเรียน “วิถีวัฒโนทัย”

OSOI
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โรงเรียนได๎บริหารงานบนพืน้ ฐานการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สูํการปฏิบัติ โดยมีวิธีการ ๓ วิธี
อันได๎แกํ ปฏิบัตติ นเป็นแบบอยําง พัฒนาองค๑กรแหํงการเรียนรูด๎ ว๎ ยทฤษฎี “เจดีย๑
ล๎านนา” และ สืบสานวัฒนธรรมองค๑กร วิถีของโรงเรียน “วิถวี ฒ
ั โนทัย”

111

การสืบสานวัฒนธรรมองค๑กร วิถขี องโรงเรียน “วิถวี ฒ
ั โนทัย” นั้นบุคลากรทุกระดับได๎ถูกหลํอหลอมด๎วย
เกียรติภูมิของการกํอกาเนิดโรงเรียน และการสั่งสมคุณงามความดี สามารถดารงตนอยํางมีความสุข เป็นศักดิ์เป็น
ศรีแหํง “วัฒโนทัย” ทั้งนี้ โรงเรียนได๎จัดทาเอกสาร “วิถวี ฒ
ั โนทัย” และเอกสาร “ ๑๐๐ ปี วัฒโนทัยพายัพ” เพื่อ

OSOI
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เป็นเครื่องมือให๎ครูที่ย๎ายมารับราชการหรือครู และบุคลากรที่เริ่มต๎นปฏิบัติงานใหมํในโรงเรียน ได๎เรียนรู๎ภูมิป๓ญญา
เดิม เกิดภูมิป๓ญญาใหมํ นาไปสูํการปฏิบัติตน เพื่อสืบทอดภูมิป๓ญญาที่เอื้อตํอการสืบสานวัฒนธรรมองค๑กร
เมื่อได๎ศึกษา ค๎นคว๎าเอกสารทางวิชาการ ผู๎บริหาร คณะครู บุคลากรจึงดาเนินการสร๎างนวัตกรรม “ การ
บริหารองค๑กรเจดียล๑ ๎านนา ตามวิถวี ฒ
ั โนทัย” เพื่อพัฒนาสถานศึกษาไปสูํเปูาหมาย โรงเรียนวัฒโนทัยเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล สร๎างพลโลกทีด่ ี ในอนาคต

112

บ

ทสรุป
ของความสาเร็จ

OSOI
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ความสาเร็จจากการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา อาทิ

113

 ครูและบุคลากร
ได๎รับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมอยูํในระดับดี ตาม
เกณฑ๑มาตรฐานวิชาชีพ ครูทุก
คนตระหนักในภาระหน๎าที่ใน
การจัดการเรียนรู๎สูํห๎องเรียน
คุณภาพเพื่อพัฒนานักเรียนให๎
เต็มตามศักยภาพ ครูมีการ
แสวงหาความรู๎และเทคนิค
วิธีการใหมํ ๆ รับฟ๓งความ
คิดเห็น ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง ฯลฯ
การบริหารองค๑กร
ทฤษฎี “เจดีย๑ลา๎ นนา ตาม
วิถวี ฒ
ั โนทัย ผลการดาเนินงาน
สถานศึกษาได๎รับเกียรติคุณใน
มิติตํางๆ อาทิ
โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพระดับเพชร
โรงเรียนโครงการสวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียน เกียรติบัตร ขั้นที่ ๒
 โรงเรียนสํงเสริมรักการอําน
 โครงการ Connecting Classroom
 โครงการ International School Awards ฯลฯ
 ผลการประเมินคุณภาพรอบสามอยูํในระดับดีมาก เป็นต๎น

D 89
“การบริหารการเรียนรูโ๎ ดยใช๎ปญ
๓ หาเป็นฐาน เพือ่ พัฒนาจิตสาธารณะและอยูอํ ยําง
พอเพียง”

ข๎

อค๎นพบ
ต๎นแบบของแนวทางการพัฒนา

หหหหหหหโรงเรียนบ๎านกองทูล(พิทักษ๑ราษฎร๑วิทยาคาร) เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอน ๓ ระดับ ได๎แกํ
ระดับปฐมวัย ,ระดับประถมศึกษา ( ป.๑ – ป. ๖ ) และระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎น ( ม.๑ – ม.๓ ) ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๕
มีจานวนบุคลากร ๑๗ คน จานวนนักเรียน ๒๐๐ คน ได๎กํอตั้ง
และเปิดทาการสอนเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ๑ ๒๔๖๓ จนถึง
ป๓จจุบันรวม ๙๒ ปี
การจัดการเรียนรู๎ของหโรงเรียนบ๎านกองทูลฯ ให๎
ความสาคัญในการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน ซึ่งเป็น
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โรงเรียนบ๎านกองทูล ( พิทักษ๑ราษฎร๑วิทยาคาร )เลขที่
หมูํที่ ๓ ตาบลกองทูล อาเภอหนองไผํ
จังหวัดเพชรบูรณ๑ สังกัด สพป.เพชรบูรณ๑เขต ๓ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ป๓จจุบนั : นายสุพัฒน๑ ศรีศาสตร๑ ดารงตาแหนํง
ผู๎อานวยการโรงเรียนโรงเรียนบ๎านกองทูล ( พิทักษ๑ราษฎร๑วิทยา
คาร ผู๎บริหาร คณะครู และผู๎เกี่ยวข๎องได๎สร๎างสรรค๑และพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาด๎านด๎านการบริหารและจัดการสถานศึกษา
เรื่อง “การบริหารการเรียนรูโ๎ ดยใช๎ปญ
๓ หาเป็นฐาน เพือ่ พัฒนาจิตสาธารณะและอยูอํ ยํางพอเพียง”จนประสบ
ความสาเร็จ

OSOI

ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ๑
ณ โรงเรียนบ๎านกองทูล ( พิทกั ษ๑ราษฎร๑วทิ ยาคาร )
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รูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนบ๎านกองทูล(พิทักษ๑ราษฎร๑วิทยาคาร) โดยเริ่มจากการที่โรงเรียนได๎2
จัดทาหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่ยึดหลักทางสายกลาง ที่ชี้แนวทางการดารงอยูํและปฏิบัติของ
ประชาชนในทุกระดับให๎ดาเนินไปในทางสายกลาง มีความพอเพียง และมีความพร๎อมที่จะจัดการตํอผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะต๎องอาศัยความรอบรู๎ รอบคอบ และระมัดระวัง ในการวางแผนและดาเนินการทุกขั้นตอน
ทั้งนี้ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการดาเนินชีวิตอยํางสมดุลและยั่งยืน เพื่อให๎สามารถอยูํได๎แม๎ในโลกโลกาภิวัตน๑ที่มีการ
แขํงขันสูง โรงเรียนจึงคิดค๎นวิธีที่จะทาให๎ผู๎เรียนมีบทบาทชัดเจน กระตุ๎นด๎วยคาถามเพื่อให๎ผู๎เรียนกระตือรือร๎นตํอ
การเรียนตลอดกระบวนการเรียนการสอน เพราะนักเรียนยังไมํสามารถจัดลาดับความคิดของตนเองอยํางเป็น
ระบบได๎ ดังนั้นครูจึงต๎องชํวยให๎ความเครียดของผู๎เรียนต่าลง ทีมพัฒนาวิชาการจึงออกแบบการเรียนรู๎ในลักษณะ
เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ โดยครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู๎ดังกลําวผสมผสานกับรูปแบบของ
PBL ที่ทาให๎นักเรียนได๎รํวมกันคิด รํวมกันทางานเป็นทีม กล๎าพูด กล๎าแสดงออกมากขึ้น นักเรียนมีความสามารถ
คิดเป็นระบบมากขึ้น รู๎จักคิดอยํางมีเหตุผลในการตัดสินใจแก๎ป๓ญหาตามสถานการณ๑ที่ครูและนักเรียนรํวมกัน
กาหนด หรือป๓ญหาในชีวิตประจาวัน จัดให๎มีกระบวนการศึกษาด๎วยการแก๎ป๓ญหาจากสถานการณ๑จริง ซึ่งเป็น
จุดเริ่มต๎นของการแสวงหาความรู๎ ซึ่งเป็นการเรียนที่พัฒนาทักษะการคิดแก๎ป๓ญหา เกิดการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง
กระตุ๎นด๎วยคาถามเพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎ ซึ่งโรงเรียนนาหลักสาคัญมาบริหารจัดการศึกษาภายใต๎ วัตถุประสงค๑ที่
กาหนดไว๎ 5 วัตถุประสงค๑ ประกอบด๎วย
1. เพื่อพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนด๎านวิชาการและกระบวนการเรียนการสอน
ที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู๎อยํางมีความสุขและการเกิดพัฒนา
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพผู๎เรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ให๎ผู๎มีความรู๎เป็นสากล มีทักษะการคิด
คิดเป็น ปรับวิธีการคิด วิธีการทางานได๎เหมาะสมกับสถานการณ๑
3. เพื่อพัฒนานักเรียนให๎เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ เป็นผู๎มีความใฝุรู๎ รับผิดชอบ มีเหตุผลและรับฟ๓งความ
คิดเห็นผู๎อื่น เรียนรู๎การทางานเป็นทีม
4. เพื่อปลูกฝ๓งให๎นักเรียนเห็นคุณคําของภูมิป๓ญญาที่สามารถสร๎างองค๑ความรู๎ของภูมิป๓ญญาพืน้ บ๎านที่มี
คุณคําได๎ ตลอดจนเกิดจิตสานึกในการรัก หวงแหน และสืบสานศิลปวัฒนธรรมพืน้ บ๎านเป็นมรดกของชาติสืบไป
5. เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนครูให๎จัดการเรียนรู๎แบบใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎น
ให๎ผู๎เรียนแสวงหาความรู๎ ด๎วยกระบวนการกลุํม กระบวนการศึกษาด๎วยตนเอง กระบวนการจัดการ และ
กระบวนการคิดวิเคราะห๑ แก๎ป๓ญหาและตัดสินใจ เกิดคุณลักษณะเป็นผู๎มีจิตสาธารณะและอยูํอยํางพอเพียง
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๓ ญาสร๎างสรรค๑
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ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา “การบริหารการเรียนรูโ๎ ดยใช๎
ป๓ญหาเป็นฐาน เพือ่ พัฒนาจิตสาธารณะและอยูอํ ยํางพอเพียง”
ผู๎บริหารสถานศึกษา คณะครู และผู๎ที่เกี่ยวข๎อง ได๎กาหนดกรอบแนวคิด
ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎ตามทฤษฎี
การเรียนรู๎แบบสร๎างสรรค๑นิยม
(ConstructivistLearningTheory)โดย ให๎ผู๎เรียนสร๎างความรู๎ใหมํจากการ
เชื่อมโยงกับความรู๎เดิม โดยใช๎ป๓ญหาเป็นตัวกระตุ๎นหรือนาทางให๎ผู๎เรียน
ต๎องไปแสวงหาความรู๎ความเข๎าใจด๎วยตนเองเพื่อจะได๎ค๎นพบคาตอบของ
ป๓ญหานั้น กระบวนการหาความรู๎ด๎วยตนเอง จะทาให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะใน
การแก๎ป๓ญหา (Problem Solving Skill) มาพัฒนานวัตกรรมได๎แกํ Pr๐
blem Based Learning
การออกแบบการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎รูปแบบ Problem –based Learning ใช๎ป๓ญหาเป็นตัวกระตุ๎นหรือ
นาทางให๎ผู๎เรียนต๎องไปแสวงหาความรู๎ ความเข๎าใจด๎วยตัวเอง เพื่อจะได๎คาตอบของป๓ญหานั้น โรงเรียนบ๎านกองทูล
(พิทักษ๑ราษฎร๑วิทยาคาร) ใช๎ศูนย๑การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหลํงเรียนรู๎ในการ
ขับเคลื่อน โดยใช๎คูํมือศูนย๑การเรียนรู๎เศรษกิจพอเพียงเป็นตัวกาหนดกิจกรรม เกิดกระบวนการหาความรู๎ด๎วย
ตนเอง ใช๎นวัตกรรม “ การบริหารการเรียนรู๎โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ และ
อยูํอยํางพอเพียง ” จัดการเรียนรู๎แบบโครงงาน มีการถอดบทเรียนความสาเร็จของครู และของนักเรียน
ของผู๎บริหาร เพื่อสํงเสริมผู๎เรียนให๎มีความตระหนักทางสายกลาง ในการดาเนินชีวิต
ป๓ญหา

นาความรู๎ไปใช๎
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หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได๎กาหนดสมรรถนะสาคัญ ๕ สมรรถนะ ที่สาคัญคือ
ความสามารถในการแก๎ปญ
๓ หา เป็นความสามารถในการแก๎ป๓ญหาและอุปสรรคตําง ๆ ที่เผชิญได๎อยํางถูกต๎อง
เหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข๎อมูลสารสนเทศ เข๎าใจความสัมพันธ๑และการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ๑ตําง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู๎ ประยุกต๑ความรู๎มาใช๎ในการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหา และมีการตัดสินใจ
ที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ตํอตนเอง สังคมและสิ่งแวดล๎อม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู๎ที่เกิดขึ้นตามแนวคิดทฤษฎี
การเรียนรู๎แบบสร๎างสรรค๑นิยม (ConstructivistLearning Theory)โดยให๎ผู๎เรียนสร๎างความรู๎ใหมํจากการเชื่อมโยง
กับความรู๎เดิม โดยใช๎ป๓ญหาเป็นตัวกระตุ๎นหรือนาทางให๎ผู๎เรียนต๎องไปแสวงหาความรู๎ความเข๎าใจด๎วยตนเองเพื่อจะ
ได๎ค๎นพบคาตอบของป๓ญหานั้น กระบวนการหาความรู๎ด๎วยตนเอง จะทาให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะในการแก๎ป๓ญหา
(Problem Solving Skill) โดยมีวิธีการพัฒนาและเกิดผลสาเร็จที่พึงประสงค๑ ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู๎
ดังนี้ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา [สกศ.], 2548)
๑) ขัน้ กาหนดป๓ญหา หมายถึง สถานการณ๑ป๓ญหาที่ผู๎สอนสร๎างขึ้นหรือเป็นสถานการณ๑ป๓ญหาที่เกิดขึ้นจริงที่
ผู๎เรียนและผู๎สอนกาหนดเพื่อการเรียนรู๎ในครั้งหนึ่งๆ
๒) ขัน้ ทาความเข๎าใจป๓ญหา ผู๎เรียนวิเคราะห๑ ตั้งคาถามที่อยากรู๎ ระบุประเด็นป๓ญหาให๎สอดคล๎องกับ
สถานการณ๑ป๓ญหา บอกแนวทางและวิธีการค๎นหาคาตอบ
๓) ขัน้ ดาเนินการศึกษาค๎นคว๎า ผู๎เรียนแบํงภาระงาน ลาดับการทางาน กาหนดเปูาหมาย การทางาน
ตั้งประเด็นการเรียนรู๎เพื่อศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง
๔) ขัน้ สังเคราะห๑ความรู๎ รวบรวมข๎อมูลและนาความรู๎จากการศึกษาค๎นคว๎า มาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในกลุํม
วิเคราะห๑ สังเคราะห๑ความรู๎ตรวจสอบความถูกต๎องเหมาะสม เพื่อคัดเลือกวิธีการแก๎ป๓ญหาที่ดีที่สุดมาแก๎ป๓ญหา
อยํางสมเหตุสมผล อภิปรายสรุปผลจากวิธีการแก๎ป๓ญหาวําสอดคล๎องกับสาเหตุของป๓ญหามากน๎อยเพียงใด
๕) ขั้นสรุปเป็นหลักการ และประเมินคําของคาตอบ แตํละกลุํมนาข๎อมูลที่ได๎ทั้งหมดมาประมวลสร๎างเป็นองค๑ความรู๎ใหมํ
ประเมินประสิทธิภาพ คุณภาพการปฏิบัติงานกลุํม ประเมินตนเองทั้งด๎านความรู๎และกระบวนการกลุํม ความพึงพอใจ และเลือก
วิธีการและรูปแบบการนาเสนอผลงานที่นําสนใจ
๖) ขั้นนาเสนอและประเมินผลงาน เสนอผลการปฏิบัติงานตํอเพื่อนผู๎สอน ผู๎ที่สนใจ ประเมินรํวมกับกลุํมเพื่อนและผู๎สอน

ในการพัฒนานวักรรมการศึกษาดังกลําว ได๎ดาเนินการออกแบบนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาอยํางเป็นระบบ
OSOI

ไว๎ ดังนี้
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การออกแบบนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนา
ขัน้ ตอน / กระบวนการของ Flow chart
“ การบริหารการเรียนรู๎ โดยใช๎ปญ๓ หาเป็นฐานเพือ่ พัฒนาจิตสาธารณะและอยูอํ ยํางพอเพียง”
กระบวนการ PS PAS

P ( Plan ) : วางแผนบริหารขับเคลื่อนผูน๎ า

S )System (: จัดทาระบบการเรียนรู๎
- กาหนดป๓ญหา
- ทาความเข๎าใจป๓ญหา

2556

P (Practices) : ดาเนินการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู๎แบบโครงงาน การบูรณาการ แบบเน๎น
ผู๎เรียนเป็นสาคัญใน ๘ กลุํมสาระ และจากศูนย๑การเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
๑. การเตรียมแผนการจัดการเรียนรู๎
๒. การบริหารสูกํ ารเรียนการสอน ดาเนินกิจกรรม ๓ ขั้น
⋆ ชง (ถาม) ตัง้ คาถามเพือ่ ปลุกเร๎าความใครํรใู๎ นตัวผูเ๎ รียน หาเหตุผล
⋆ เชือ่ ม (แลกเปลีย่ นและตรวจสอบ) เชือ่ มโยงสิง่ ที่ตนเองรูก๎ บั สิง่ ที่คนอืน่ รู๎
⋆ ใช๎ (การทาภาระงานหรือชิน้ งานใหมํ) การปรับใช๎ในชีวติ จริง
๓. การประเมินผลเพือ่ ย๎อนดูความก๎าวหน๎า
๔. นาผลงานมาแลกเปลีย่ นความสาเร็จ
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-

A ( Asssesment) :
ประเมินความคิดเห็นในการจัดการ
เรียนรู๎ โดยใช๎ปญ
๓ หาเป็นฐาน

ไwไมํ

พัฒนาอยํางตํอเนื่อง

S )Sharing (: นาเสนอผลการปฏิบตั งิ าน แลกเปลีย่ น
เรียนรู๎ ตํอเพือ่ น ตํอผูส๎ นใจ

OSOI

ใชํ

118

OSOI
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ขัน้ ตอนการดาเนินงานพัฒนา
โรงเรียนบ๎านกองทูล(พิทักษ๑ราษฎร๑วิทยาคาร) มีกระบวนการสร๎างและพัฒนาการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู๎อยูํ ๔ ขั้นตอน ได๎แกํ
๑. การเตรียมแผนการจัดการเรียนรู๎ ได๎แกํ การจัดทาคูํมือศูนย๑การเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง ๘ ศูนย๑
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู๎ การกาหนดวัตถุประสงค๑ และเนื้อหาขั้นพื้นฐานที่ผู๎เรียนจะต๎องศึกษาหาความรู๎
การสร๎างป๓ญหาที่สอดคล๎องกับความจริง ที่ปรากฏอยูํในชุมชน หรือ สังคม และแนวทางการประเมินผล เพื่อเสริม
การเรียนรู๎ด๎วยตัวของผู๎เรียนเอง
๒. การบริหารสูกํ ารเรียนการสอน ขั้นตอนนี้เป็นการนาแผนซึ่งเตรียมไว๎ในขั้นตอนที่ ๑ มาใช๎กับผู๎เรียน
โดยให๎ผู๎เรียนผํานกระบวนการเรียนรู๎แบบโครงงาน มีหลักที่สาคัญ ๓ ประการ คือ
 การระบุป๓ญหา ผู๎เรียนจะพบกับป๓ญหาที่ผู๎สอนได๎ตั้งไว๎ให๎ และผู๎เรียนจะต๎อง ค๎นคว๎าหาความรู๎ให๎
ได๎วํา ป๓ญหาที่แท๎จริงคืออะไร ใช๎กระบวนการคิดที่มีแหตุผลด๎วย วิธีการเชื่อมโยง ความรู๎เดิมมาประยุกต๑ให๎เกิด
ความคิดในสิ่งใหมํ ( ขั้นชง )
 การเรียนการสอนเป็นกลุํมยํอย การจัดให๎ผู๎เรียน เรียนเป็นกลุํมยํอย เป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุด
ทั้งนี้ เพื่อให๎ผู๎เรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระดมความรู๎มาชํวยแก๎ป๓ญหา และเกิดความรู๎ใหมํ ในเวลา
เดียวกัน ผู๎เรียนและผู๎สอนได๎แลกเปลี่ยนความรู๎ความคิดที่กาหนด ไว๎ ในระยะนี้ ผู๎เรียนจะกาหนดแนวทางการ
ค๎นคว๎า หาความรู๎เพื่อนามาแก๎ไขตํอไป ด๎วยการแบํงภาระ หน๎าที่ให๎สมาชิกไปศึกษาหาความรู๎ เชื่อมโยงสิ่งที่ตนเอง
รู๎กับผู๎อื่นรู๎ ( ขั้นเชื่อม)
 การตั้งประเด็นเพื่อปรับใช๎ในชีวิตจริง การทาภาระงานหรือชิ้นงานใหมํ (ขั้นใช๎)
๓. การประเมินผลเพือ่ ย๎อนดูความก๎าวหน๎า การประเมินผลการเรียนรู๎เน๎นที่การให๎ผู๎เรียนได๎ประเมินตนเอง
และประเมินผลสมาชิกในกลุํมด๎วย ฉะนั้นการประเมินผลจึงนิยมใช๎เพื่อการประเมินความก๎าวหน๎าของผู๎เรียนผู๎สอน
จะทาการประเมินเน๎นที่กระบวนการเรียนรู๎ของผู๎เรียน และนาข๎อมูล มาบอกผู๎เรียนเพื่อพัฒนา
การเรียนการสอนตํอไป
๔. นาผลงานมาแลกเปลีย่ นความสาเร็จ เป็นขั้นนาเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ผลการปฏิบัติงานตํอเพื่อน
ผู๎สอน ผู๎ที่สนใจ ประเมินรํวมกับกลุํมเพื่อนและผู๎สอน ด๎วยวิธีการจัดนิทรรศการรํวมกันทั้ง ๘ ศูนย๑การเรียนรู๎
ประเมินผลความสาเร็จ และประเมินความพึงพอใจของทุก ๆ ฝุาย

รายละเอียดขัน้ ตอนการดาเนินงานพัฒนา
การบริหารการเรียนรู๎ โดยใช๎ปญ
๓ หาเป็นฐานเพือ่ พัฒนาจิตสาธารณะและอยูอํ ยํางพอเพียง
มี ๔ ขัน้ ตอน คือ

ขัน้ ตอนที่ ๓ ประเมินผลเพือ่ ย๎อนดูความก๎าวหน๎า ( Assessment)
๓.๑ เรื่องเลําเร๎าพลัง
๓.๒ ประเมินจากนาเสนอโครงงาน
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ขัน้ ตอนที่ ๒ บริหารสูกํ ารเรียนการสอน ( Administration)
๒.๑ ดาเนินการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู๎ ที่เน๎นกิจกรรมการศึกษาค๎นคว๎า
ด๎วยตัวเอง สอบถามป๓ญหา หรือสิ่งที่เรียนไมํชัดเจนจากศูนย๑การเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง ๘ ศูนย๑ โดยใช๎
กระบวนการทากิจกรรม ดังนี้
ใช๎กระบวนการทากิจกรรม ⋆ ชง (ถาม) ตัง้ คาถามเพือ่ ปลุกเร๎าความใครํรใู๎ นตัวผู๎เรียน หาเหตุผล
⋆ เชือ่ ม (แลกเปลีย่ นและตรวจสอบ) เชือ่ มโยงสิง่ ที่ตนเองรูก๎ บั สิง่ ที่คนอื่นรู๎
⋆ ใช๎ (การทาภาระงานหรือชิน้ งานใหมํ) การปรับใช๎ในชีวติ จริง
๒.๒ ถอดบทเรียนรู๎ (ครู)
๒.๓ ถอดบทเรียนรู๎ (นักเรียน)
๒.๔ เขียน Mind Mapping และการวางแผนการทาโครงงาน

รางวัลเหรี ยญเงิน 22 เรื่ อง | [Pick the date]

ขัน้ ตอนที่ ๑ เตรียมแผนการจัดการเรียนรู๎ (Lesson Plan )
ผู๎บริหาร ครู ผู๎ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษารํวมกันวางแผน กาหนดนโยบาย กลยุทธ๑ วิสัยทัศน๑
พันธกิจ อัตลักษณ๑ เอกลักษณ๑ จัดทาคูํมือการใช๎ศูนย๑การเรียนรู๎ หนํวยการเรียนรู๎ สื่อ / อุปกรณ๑ แหลํงเรียนรู๎ การ
วัด และประเมินผล

ขัน้ ตอนที่ ๔ นาผลงานมาแลกเปลีย่ นความสาเร็จ (Sharing)
๔.๑ จัดนิทรรศการรํวมกันทั้ง ๘ ศูนย๑การเรียนรู๎
๔.๒ ประเมินผลความสาเร็จ ความพึงพอใจ

นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ เขียนเรื่องเลํา ถอดบทเรียนรู๎ได๎อยํางมีความเข๎าใจ แก๎ป๓ญหาตําง ๆ
ทีเกิดขึ้นได๎อยํางมีเหตุผล เรียนอยํางมีคงามสุข และผู๎เรียนมีจิตสาธารณะและอยูํอยํางพอเพียง

OSOI

สูํ

120

การจัดกิจกรรมการเรียนรูน๎ าสูคํ วามสาเร็จตามเปูาหมาย
ดาเนินการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู๎ โดยศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตัวเอง สอบถามป๓ญหา หรือสิ่งที่เรียนไมํชัดเจน
จากศูนย๑การเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง ๘ ศูนย๑การเรียนรู๎ โดยใช๎กระบวนการทากิจกรรม ดังนี้
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๑.ขัน้ นา

๑.
๒,
๓.
๔.
๕.

๒.ขัน้ ทากิจกรรม

ทักทาย
สนทนา
เก็บเด็ก
ทบทวน
เฉลย

การจัดกิจกรรม ชง เชือ่ ม ใช๎

2556

กิจกรรม ชง เชือ่ ม ใช๎ เป็นกระบวนการยํอยทีอ่ ยูํในขัน้ สอนของการจัดกิจกรรม

เชื่อม

OSOI

ชง
121

ใช๎

ขัน้ ชง

เป็นขั้นกระตุ๎นให๎เกิดการปะทะจริงทางประสาทสัมผัส ทางความคิดหรือ
ความรู๎สึก โดยการสืบค๎น ทดลอง ปฏิบัติ เกิดความรู๎ความเข๎าใจ ระดับบุคคล
จากข๎อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ขั้นตอนนี้ครูต๎องตั้งคาถามเกํง เพื่อจะปลุกเร๎า
ความใครํรู๎ในตัวผู๎เรียน

ขัน้ เชือ่ ม

กับสิ่งที่คนอื่นรู๎ ได๎รํวมกันตรวจสอบข๎อเท็จจริงที่แตํละคนพบเพื่อการมองเห็นรอบด๎าน
ของข๎อเท็จจริง ขั้นตอนนี้ครูต๎องเป็นนักอานวยการที่จะสร๎างบรรยากาศให๎เกิดการ
กระหาย ใครํรู๎ เกิดความภูมิใจ ประทับใจ

เป็นกระบวนการที่จะทาให๎โครงสร๎างความเข๎าใจในสมองคมชัดขึ้น โดยให๎
ผู๎เรียนตอบสนองตํอโจทย๑ใหมํทันทีหลังจากขั้นเชื่อม เชํนการทาภาระงานหรือ
ชิ้นงานใหมํ การทาการบ๎าน หรือการปรับใช๎ในชีวิตจริง ขั้นตอนนี้ครูต๎องเป็น
นักสังเกตการณ๑ที่สามารถมองเห็นความก๎าวหน๎าหรือความขัดข๎องของเด็กแตํละคน
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ขัน้ ใช๎
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เป็นขั้นของการแลกเปลี่ยนและตรวจสอบ เป็นการเชื่อมโยงสิ่งที่ตนเองรู๎

๓. ขัน้ สรุป

OSOI

๑. ให๎การบ๎าน
๒. นัดหมาย
๓. สะท๎อนกิจกรรมของวัน

แลกเปลี่ยนกันอยํางแท๎จริง

122

บ

ทสรุป
ของความสาเร็จ

๑. ความสาเร็จที่เกิดขึน้ กับนักเรียน อาทิ
 นักเรียนมีความสุขและสนุกกับกิจกรรมการเรียนการสอนด๎วยกระบวนการ ชง เชื่อม ใช๎
ขั้นชง (ถาม) ตั้งคาถามเพื่อปลุกเร๎าความใครํรู๎ในตัวผู๎เรียน เป็นนวัตกรรมการเรียนรู๎สูํตัวชี้วัดที่ปรากฏมาจาก
การเขียนบันทึกเรื่องเลําของตนเอง และถอดบทเรียนแสดงความรู๎สึกและข๎อคิดเห็นจากการเรียนทุกระยะ
 นักเรียนมีอิสระ มีความสุข และมีความกระตือรือร๎นในการปฏิบัติงานขณะเรียนรู๎
 นักเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม เชํนการแบํงป๓นประสบการณ๑ การแสดงออก
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสรุปความคิดเห็น การทดลอง การปฏิบัติและกลุํมสัมพันธ๑
 นักเรียนรู๎จักการอยูรํ ํวมกันในสังคมมากขึ้น มีปฏิสัมพันธ๑ระหวํางผู๎เรียนด๎วยกันเอง ปฏิสัมพันธ๑
ระหวํางครูกับผู๎เรียน และปฏิสัมพันธ๑ระหวํางผู๎เรียนกับน๎องระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๗
 นักเรียนผลิตสื่อการเรียนรู๎มัลติมิเดียในรูปแบบคลิปวีดีโอผํานทางเว็บไซต๑ เรื่องชีวิตของเต๎ย
เรียนรู๎สูํชีวิตจริงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชีวิตของนักเรียนยอดกตัญ๒ูดูแลยาย ของเด็กชายอนุชาติ ขาว2
แก๎ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สารคดีเรื่องมหัศจรรย๑มะนาวไมํรู๎โหํ, มะละกอมหัศจรรย๑
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ความสาเร็จจากการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา “การบริหารการเรียนรูโ๎ ดยใช๎ปญ
๓ หาเป็นฐาน เพือ่ พัฒนา
จิตสาธารณะและอยูอํ ยํางพอเพียง”สรุปได๎ ดังนี้

กิจกรรมทีป่ ฏิบตั กิ บั ผูเ๎ รียน

OSOI

นักเรียนฝึกปฏิบัติ โดย
 ทาซ้า
 ทาเรื่องใหมํ
เกิดทักษะชีวติ ความพอเพียง
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๒. ๑. ความสาเร็จที่เกิดขึ้นกับนักเรียน อาทิ
 ครูทุกกลุํมสาระมีการรํวมมือกันในการวางแผนวิเคราะห๑โครงสร๎างเนื้อหาหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับ
หัวเรื่องที่กาหนด
 ครูและนักเรียนมีความผูกพันใกล๎ชิดและเกิดการเรียนรู๎รํวมกันในบรรยากาศของ การเรียนรู๎ในหัวข๎อ
อยํางไร๎ขีดจากัดของเรื่องที่ศึกษา จากแหลํงเรียนรู๎ภายนอก
 ครูมีเจตคติที่ดีตํอนักเรียน เกิดความไว๎วางใจในตัวนักเรียน เชื่อมั่นวํานักเรียนสามารถทาได๎ โดย
เปิดโอกาสให๎นักเรียนทดลอง ทดสอบ และปฏิบัติ ตลอดจนยอมรับความคิดเห็นของนักเรียน
 คูํมือการใช๎ศูนย๑การเรียนรู๎บูรณาการ นาวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและการถอดบทเรียน

 ครูแกนนาของศูนย๑การเรียนรู๎ศึกษาคูํมือแนะนาศูนย๑
 ศึกษาวิธีการสอน ๔ ขั้น
ขั้นที่ ๑ เตรียมแผนการจัดการเรียนรู๎
ขั้นที่ ๒ บริหารสูกํ ารเรียนการสอน ( ชง เชื่อม ใช๎ )
ขั้นที่ ๓ ประเมินผลเพือ่ ย๎อนดูความก๎าวหน๎า
ขั้นที่ ๔ นาผลงานมาแลกเปลี่ยนความสาเร็จ
 ครูออกแบบการสอนโดยกาหนดกิจกรรมจากหนํวยการเรียนรู๎ โดยยึดผู๎เรียนเป็นสาคัญ
 เตรียมสื่อ /แหลํงเรียนรู๎
 กาหนดเวลา
 ประเมินผล

2556
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เทคนิควิธกี ารพัฒนา

OSOI

๓. ความสาเร็จที่เกิดขึน้ กับผูบ๎ ริหาร อาทิ
หห
ผลงานที่เป็นชิ้นงานนวัตกรรมการเรียนรู๎
หหหหหหห นวัตกรรมการนิเทศภายในสัญจรเชิงระบบ
หหหหหหห นวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎บูรณาการวันสาคัญ สานฝ๓นสูํวิถีชีวิตพอเพียง
หหหหหหห นวัตกรรมการเรียนรู๎บูรณาการตลาดนัดวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง
หหหหหหห นวัตกรรมการบริหารหลักการมีสํวนรํวม Stakeholder
 Best Practices “ บูรณาการวันสาคัญ สานฝ๓นสูํวิถีชีวิตพอเพียง”
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๔. ความสาเร็จที่เกิดขึน้ กับสถานศึกษา อาทิ
โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการที่สนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน
 สถานศึกษาได๎รับการยอมรับและได๎รับการเชิญให๎นาผลงานไปจัดแสดงนิทรรศการให๎กับหนํวยงาน
ตําง ๆ ทั้งระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ อยํางตํอเนื่อง
 รางวัลสถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๒ จาก กระทรวงศึกษาธิการ
รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา ของมหาจุฬาลงกรณ๑ราชวิทยาลัย
 พ.ศ. ๒๕๕๕ ได๎รางวัลโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพระดับทอง
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๕.ความสาเร็จที่ เกิดขึน้ กับชุมชน อาทิ
โรงเรียนบ๎านกองทูล(พิทักษ๑ราษฎร๑วิทยาคาร) ดาเนินการจัดการศึกษา โดยได๎รับความรํวมมือจาก
ชุมชน ผู๎ปกครอง ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น หนํวยงานตํางๆ ทั้งในขั้นตอนการพัฒนาและการเผยแพรํ การสํงเสริมการ
เรียนรู๎รํวมกันของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง ได๎แกํ บุคลากรในโรงเรียน คือผู๎บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู๎นาชุมชน วิทยากรภายนอก ได๎ใช๎กระบวนการจัดการความรู๎ ตั้งแตํการวางแผน
รํวมกัน มีการระดมสมอง เพื่อหาแนวทางการดาเนินงาน จากนั้นรํวมกันกาหนด วิสัยทัศน๑ พันธกิจ เปูาหมาย
ยุทธศาสตร๑ในการพัฒนารํวมกัน เตรียมความพร๎อมภายในโรงเรียนใน การปฏิบัติกิจกรรม ผู๎มีสํวนรํวมในการ
จัดการเรียนรู๎ จะดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม การปฏิบัติกิจกรรมเชิงระบบอยํางสม่าเสมอ เพื่อให๎บรรลุ
เปูาหมาย
ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการบริหารจัดการศูนย๑การเรียนรู๎ รํวมกันออกแบบกิจกรรมที่ชํวยกระตุ๎น
ให๎ผู๎เรียนเกิดความต๎องการใครํรู๎ ต๎องการหาคาตอบจากคาถามของภูมิป๓ญญา ได๎แกํมูลนิธิสยามกัมมาจลมูลนิธิ
แพทย๑หญิงเสาวนิตย๑ กมลธรรม เน๎นการอยูํอยํางพอเพียง
ชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู๎แบบใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน ( Problem Based Learning : PBL)
ซึ่งเป็นการพัฒนาครู พัฒนาผู๎เรียน ให๎เป็นผู๎รู๎จักคิด รู๎จักตัดสินใจแก๎ป๓ญหาได๎อยํางมีเหตุผล เป็นบุคคลที่คุณภาพ

E 05
สานรัก สานฝ๓น สานสัมพันธ๑ ชํวยเหลือนักเรียน

ป

โรงเรี ยนบ๎ านห๎ วยไคร๎ ได๎ พั ฒนาการจั ด การดูแ ลชํว ยเหลื อ
นักเรียนเชิงระบบ ตามโครงการพัฒนาโรงเรียนเข๎มแข็งด๎วยการจัดการ
ความรู๎ (Healthy School by Knowledge) ของมูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาการเรียนรู๎ ซึ่งมีกระบวนการพัฒนาตามวิธีการในสํวนของ
การกาหนดกลยุทธ๑ดูแลชํวยเหลือนักเรียนให๎สอดคล๎องกับสภาพป๓ญหา
และความต๎องการของผู๎เรียนและท๎องถิ่น มีพัฒนาการตามตัวชี้วัดที่
โรงเรียนกาหนดและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
กาหนดนวัตกรรมในการพัฒนา ทั้งหมด ๖ นวัตกรรม ประกอบด๎วย
กิจกรรมทั้งสิ้น ๒๓ กิจกรรมได๎แกํ
นวั ต กรรมสร๎ า งระเบี ย บ เสริ ม วิ นั ย แก๎ ไ ขพฤติ ก รรม
ประกอบด๎วย
๑. กิจกรรมโฮมรูม
๒. กิจกรรมเข๎าคํายคุณธรรม
๓. กิจกรรมอบรมสุดสัปดาห๑
๔. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีรํวมกับชุมชนต๎านยาเสพติด

2556

ข๎

อค๎นพบ
ต๎นแบบของแนวทางการพัฒนา

OSOI

โรงเรียนบ๎านห๎วยไคร๎ เลขที่ 225 ถนนบุญเรืองฤทธิ์
ตาบลวารี อาเภอแมํสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จังหวัดเชียงราย สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ป๓จจุบนั : นายสุ
ทัด จันทะสินธิ์ ดารงตาแหนํง ผู๎อานวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยไคร๎
ผู๎บริหาร คณะครู และผู๎เกี่ยวข๎องได๎สร๎างสรรค๑และพัฒนา นวัตกรรม
การศึกษาด๎านจิตวิทยา เรือ่ งสานรัก สานฝ๓น สานสัมพันธ๑ จนประสบ
ความสาเร็จ
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ฐมบท และ ปรากฏการณ๑
ณ โรงเรียนบ๎านห๎วยไคร๎
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นวัตกรรมรากแก๎วแหํงชีวิต ประกอบด๎วย
๕. กิ จกรรมการเรีย นรู๎เชิ ง ปฏิ บัติการ (Work Shop
การเรียนรู๎)
๖. กิจกรรมแนะแนว
๗. กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา [YC : Youth Counselor]
๘. กิจกรรมต๎นทุนชีวิต
๙. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม
นวัตกรรมเรียนรู๎กิจกรรมนาสูํอาชีพ ประกอบด๎วย
๑๐. กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุก
๑๑. กิจกรรมการเลี้ยงหมู
๑๒. กิจกรรมการตัดผม
- กิจกรรมการตัดผมชาย
- กิจกรรมตัดผมหญิง
๑๓. กิจกรรมเกษตรเพื่อชีวิต
๑๔. กิจกรรมหัตถกรรมพื้นบ๎าน (งานจักสาน)
๑๕. กิจกรรมการทาผลิตภัณฑ๑จากวัสดุธรรมชาติ (งาน
ประดิษฐ๑ของที่ระลึก)
นวัตกรรมใสํใจกับชีวิต พิชิตความยากจน ประกอบด๎วย
๑๖. กิจกรรมสํงเสริมรายได๎ระหวํางเรียน
- งานศิลปหัตถกรรม
- งานผลิตภัณฑ๑จากพฤกษาธรรมชาติ
- ร๎านกาแฟโรงเรียนบ๎านห๎วยไคร๎
๑๗. กิจกรรมจัดหาทุนการศึกษา
นวัตกรรมสานสายใย สานใจผูกพัน
๑๘. กิจกรรมเยี่ยมบ๎านนักเรียน
๑๙. กิจกรรมประชุมผู๎ปกครอง

มิปญ
๓ ญาสร๎างสรรค๑
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ภูมิป๓ญญาสร๎างสรรค๑ในการการพัฒนานัตกรรมการศึกษาดังกลําว ได๎ดาเนินการเชิงรับบในหลากหลายมิติ
ดังตัวอยําง

2556
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๒๐. กิจกรรมครอบครัวสุขสันต๑
นวัตกรรมลานกีฬา ลานดนตรี เวทีศิลปะ
๒๑. กิจกรรมลานกีฬา
๒๒. กิจกรรมลานดนตรี ประกอบด๎วย
- ดนตรีพื้นเมือง
- ดนตรีสากล
๒๓. กิจกรรมเวทีศิลปะ ประกอบด๎วย
- งานศิลปกรรม
- นาฏศิลป์

ตารางการออกแบบนวัตกรรม ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
โรงเรียนบ๎านห๎วยไคร๎ อาเภอแมํสรวย สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
กิจกรรม
๑. กิจกรรมโฮมรูม
๒. กิจกรรม เข๎าคําย
คุณธรรม
๓. กิจกรรมอบรมสุด

ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
๑. นักเรียนปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน
อยํางถูกต๎อง
๒. นัก เรี ยนมี พ ฤติ ก รรมการ

OSOI

ป๓ญหาและ
นวัตกรรม
ความต๎องการ
๑. ป๓ญหาการปรับตัว สร๎างระเบียบ
ของนักเรียนในด๎าน เสริมวินัย
การปฏิบัติตาม
แก๎ไขพฤติกรรม
กฎระเบียบของ
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ป๓ญหาและ
นวัตกรรม
ความต๎องการ
โรงเรียน
๒. ป๓ญหาด๎าน
พฤติกรรมการ
แสดงออกที่ไมํ
เหมาะสมของ
นักเรียน
๓. นักเรียนขาดทักษะ
ในการหลีกเลี่ยง
อบายมุข และ
สิ่งเสพติด
๔. นักเรียนไมํสามารถ รากแก๎วแหํงชีวิต
เลือกแนวทางในการ
ดารงชีวิต ตามความ
ถนัดและ
ความสามารถของ
ตนเอง
๕. นักเรียนขาดทักษะ
ในการแก๎ป๓ญหา
ให๎กับตนเอง

กิจกรรม

ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ

สัปดาห๑
๔. กิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารีรํวมกับชุมชน
ต๎านภัยยาเสพติด

แสดงออกที่ เหมาะสมกั บ
วัย
๓. นักเรียนมีทักษะใน
การหลีกเลี่ยงอบายมุข
และสิ่งเสพติด

๑.การเรียนรู๎เชิงปฏิบัติการ ๑. นักเรียนเลือกปฏิบัติ
(Work Shop การ
กิจกรรมที่โรงเรียนจัดให๎
เรียนรู๎)
ตามความถนัดและ
๒. กิจกรรมแนะแนว
ความสามารถของตนเอง
๓. กิจกรรมต๎นทุนชีวิต
๒. นักเรียนมีทักษะในการ
๔. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ดาเนินชีวิตอยํางเหมาะสม
สังคม
กับวัย
๕. กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา
YC

๖. นักเรียนขาดทักษะ
ในการทางานเพื่อ
เป็นอาชีพเสริม

เรียนรู๎กิจกรรมนาสูํ
อาชีพ

๑. กิจกรรมการเลี้ยง
๑. นักเรียนมีทักษะในการ
ปลาดุก
ทางานเพื่อหารายได๎เสริม
๒. กิจกรรมการเลี้ยงหมู
๓. กิจกรรมการตัดผม
๔. กิจกรรมหัตกรรม
พื้นบ๎าน
๕. กิจกรรมเกษตรเพื่อชีวิต
๖. กิจกรรมการทา
ผลิตภัณฑ๑จาก
ธรรมชาติ

๗. นักเรียนขาดทุน
ทรัพย๑ในการศึกษา

ใสํใจกับชีวิต พิชิต
ความยากจน

๑. กิจกรรมสํงเสริมรายได๎
ระหวํางเรียน

๑. นักเรียนมีทักษะในการหา
รายได๎ระหวํางเรียน

๘. ผู๎ปกครองขาด
สานสายใย สานใจ
ตระหนักในการเอา ผูกพัน
ใจใสํ สั่งสอนอบรม
และเป็นแบบอยํางที่
ดีกับนักเรียน

๙. นักเรียนขาดทักษะ ลานกีฬา ลาน
การเลํน ดนตรี กีฬา ดนตรี เวทีศิลปะ
และการใช๎เวลาวําง
ให๎เกิดประโยชน๑

กิจกรรม

ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ

- ร๎านกาแฟโรงเรียน
๒. นักเรียนมีทุนทรัพย๑ใน
บ๎านห๎วยไคร๎
การศึกษา
- งานศิลปหัตถกรรม
- ผลิตภัณฑ๑จากพฤกษา
ธรรมชาติ
๒. กิจกรรมจัดหา
ทุนการศึกษา
๑. กิจกรรมเยี่ยมบ๎าน
๑. ผู๎ปกครองมีความ
นักเรียน
ตระหนักในการเอาใจใสํ
๒. กิจกรรมประชุม
สั่งสอนอบรม และเป็น
ผู๎ปกครอง
แบบอยํางทีด่ ีกับนักเรียน
๓. กิจกรรมวันครอบครัว ๒. ผู๎ปกครองและครูรํวมมือ
สุขสันต๑
กันในการดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน
๑. ลานกีฬา
๒. ลานดนตรี
- ดนตรีพื้นเมือง
- ดนตรีสากล
๓. เวทีศิลปะ
- นาฏศิลป์
- ศิลปกรรม

๑. นักเรียนมีกิจกรรมที่
สํงเสริมให๎แสดงออกด๎าน
ความคิดสร๎างสรรค๑อยําง
เหมาะสม
๒. นักเรียนมีสถานที่ในการ
ดาเนินกิจกรรมตาม
ความถนัดและ
ความสามารถ
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2556

ป๓ญหาและ
ความต๎องการ
และการดารงชีวิต

โรงเรียนโดยคณะครู ผู๎บริหาร กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู๎ปกครอง และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น ได๎
รํวมกันวางแผน และดาเนินการพัฒนาผู๎เรียนตามนวัตกรรมทั้ง ๖ นวัตกรรม และ ๒๓ กิจกรรมอยํางตํอเนื่อง ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
ป๓ญหาและความต๎องการ
๑. ป๓ญหาการปรับตัวของนักเรียนในด๎านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
๒. ป๓ญหาด๎านพฤติกรรมการแสดงออกที่ไมํเหมาะสมของนักเรียน
วัตถุประสงค๑
๑. เพื่อให๎นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอยํางถูกต๎อง

OSOI

นวัตกรรม สร๎างระเบียบ เพิม่ วินยั แก๎ไขพฤติกรรม

130

รางวัลเหรี ยญเงิน 22 เรื่ อง | [Pick the date]
OSOI

2556

๒. เพื่อให๎นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมกับวัย
กลุมํ เปูาหมายทีไ่ ด๎รบั ผลประโยชน๑
นักเรียนโรงเรียนบ๎านห๎วยไคร๎ ทุกคน
กิจกรรมทีใ่ ช๎ในการพัฒนา
๑ กิจกรรมโฮมรูม
๒. กิจกรรมเข๎าคํายคุณธรรม
๓.กิจกรรมอบรมสุดสัปดาห๑
๔. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีรํวมกับชุมชนต๎านภัยยาเสพติด
ขัน้ ตอนวิธกี ารพัฒนานวัตกรรมในแตํละกิจกรรม
๑) กิจกรรมโฮมรูม
๑. ผู๎บริหารโรงเรียนแตํงตั้งครูประจาชั้น
๒. คณะครูประชุมเพื่อกาหนดแนวทาง กาหนดเรื่อง ใน
การโฮมรูม
๓. ครูประจาชั้นดาเนินการโฮมรูม ตามสถานการณ๑ และสภาพ
ป๓จจุบัน
๔. ครูประจาชั้นบันทึกการโฮมรูม ในแบบบันทึก รายงานผู๎บริหารทุกสัปดาห๑
๕. กากับ นิเทศ ติดตามการโฮมรูมของคณะครู โดยผู๎บริหารหรือผู๎ที่ได๎รับมอบหมายจาก
ผู๎บริหาร
๖. สรุปผลการดาเนินงาน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
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๒) กิจกรรมเข๎าคํายคุณธรรม
๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู๎บริหารและกรมการสถานศึกษา
๒. ประชุมชี้แจงคระครูถึงจุดประสงค๑ในการดาเนินงาน และรํวมกันกาหนดวิธีการดาเนินงาน
๓. แตํงตั้งกรรมการรับผิดชอบในการดาเนินงาน
๔. จัดอบรมคุณธรรมให๎กับนักเรียนกลุํมเปูาหมาย ใช๎เวลา ๑ วัน
๕. คณะกรรมการประเมินผลการดาเนินงาน
๖. สรุปผลการดาเนินงาน/รายงานผลการดาเนินงาน
๓) กิจกรรมอบรมสุดสัปดาห๑
๑. ประชุมชี้แจงคระครูถึงจุดประสงค๑ในการดาเนินงาน และรํวมกันกาหนดวิธีการดาเนินงาน

๔. กลุมํ เปูาหมายทีไ่ ด๎รบั ผลประโยชน๑
นักเรียนโรงเรียนบ๎านห๎วยไคร๎ ชํวงชั้นที่ ๑,๒,๓
กิจกรรมทีใ่ ช๎ในการพัฒนา
๑.การเรียนรู๎เชิงปฏิบัติการ (Work Shop การเรียนรู๎)
๒. กิจกรรมแนะแนว
๓. กิจกรรมเพื่อนชํวยเพื่อน (YC: Youth counselor)
๔. กิจกรรมต๎นทุนชีวิต
๕. จิตอาสาพัฒนาชุมชน
ขัน้ ตอนวิธกี ารพัฒนานวัตกรรมในแตํละกิจกรรม
๑) การเรียนรูเ๎ ชิงปฏิบตั กิ าร (Work Shop การเรียนรู)๎
๑. คณะครูประชุมเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
- จัด Work Shop
- จัดครูรับผิดชอบแตํละ Work Shop
- จัดทากาหนดการจัดกิจกรรมแตํละ Work Shop
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ป๓ญหาและความต๎องการ
นักเรียนไมํสามารถเลือกแนวทางในการดารงชีวิต ตามความถนัดและความสามารถของตนเอง
วัตถุประสงค๑
นักเรียนเลือกปฏิบัติกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให๎ตามความถนัดและความสามารถของตนเอง

2556

นวัตกรรม รากแก๎วแหํงชีวติ

OSOI

๒. แตํงตั้งกรรมการรับผิดชอบในการดาเนินงาน/จัดครูเวรให๎การอบรมในแตํละสัปดาห๑
๓. ครูเวรอบรมนักเรียนกลุํมทุกคน สัปดาห๑ละ ๑ ชั่วโมง
๔. คณะกรรมการประเมินผลการดาเนินงาน
๕. สรุปผลการดาเนินงาน/รายงานผลการดาเนินงาน
๔) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีรวํ มกับชุมชนต๎านภัยยาเสพติด
๑. ประสานความรํวมมือกับหนํวยงานภายในที่เกี่ยวข๎อง เชํน ตารวจ สาธารณสุขอาเภอ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น กานัน ผู๎ใหญํบ๎าน คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู๎ประสานงานพลังแผํนดินเอาชนะยาเสพติด ๒๕ ตาสัปปะรด
๒. จัดทาคาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการผู๎รับผิดชอบการดาเนินงานตามโครงการ
๓. จัดประชุมคณะกรรมที่ได๎รับการแตํงตั้ง กาหนดสถานที่ มอบหมายภารกิจ
และกาหนดวันฝึกอบรม
๔. การฝึกอบรมให๎ใช๎หลักสูตรลูกเสือต๎านภัยยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ
๕. รายงานผลการจัดกิจกรรมและจัดทาเอกสารสรุปผลการดาเนินงาน
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๒. สารวจความต๎องการของนักเรียน
๓. ดาเนินการจัดนักเรียนเข๎า Work Shop ตามความถนัดและความสนใจ
๔. ประเมินผลการจัดกิจกรรมแตํละ Work Shop ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๕. สรุปผลการดเนินงาน/รายงานผล
๒) กิจกรรมแนะแนว
๑. ประชุมคณะครูเพื่อ - วางแผนดาเนินการ
- กาหนดจุดประสงค๑ในการดาเนินการ
๒. ครูประจาชั้นสารวจรวบรวมข๎อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
๓. ดาเนินการให๎คาแนะนาปรึกษานักเรียนที่มีป๓ญหา/ให๎คาแนะนานักเรียนเกี่ยวกับการดารง
ชีวิตประจาวัน
๔. ประเมินผลการดาเนินงาน
๕. สรุปผลการดาเนินงาน/รายงานผลการดาเนินงาน
๓) กิจกรรมเพือ่ นชํวยเพือ่ น (YC: Youth counselor)
๑. ประชุมคณะครู และนักเรียนแกนนา YC เพื่อ
- วางแผนดาเนินการ
- กาหนดจุดประสงค๑ในการดาเนินการ
๒. ประชาสัมพันธ๑เพื่อชี้แจงการดาเนินงาน กิจกรรมเพื่อนชํวยเพื่อน (YC: Youth
counselor) ผํานเสียงตามสาย เพื่อให๎นักเรียนทุกคนได๎รับทราบ
๓. ดาเนินการให๎คาแนะนาปรึกษาเพื่อนนักเรียนที่มีป๓ญหา/ให๎คาแนะนานักเรียน
เกี่ยวกับการดารงชีวิตประจาวัน/ การใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑
๔. ประเมินผลการดาเนินงาน
๕. สรุปผลการดาเนินงาน/รายงานผลการดาเนินงาน
๔) กิจกรรมต๎นทุนชีวิต [Development Assets]
๑. ประชุมคณะครูเพื่อ
วางแผนดาเนินการ
 กาหนดจุดประสงค๑ในการดาเนินการ
๒. ครูประจาชั้นและนักเรียนแกนนาต๎นทุนชีวิต สารวจรวบรวมข๎อมูลนักเรียน
เป็นรายบุคคล
๓. ประเมินผลการดาเนินงาน
๔. สรุปผลการดาเนินงาน/รายงานผลการดาเนินงาน
๕) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน
๑. คณะครูประชุมพร๎อมกันเพื่อ
๑) สารวจสภาพป๓ญหาและความต๎องการ
๒) วางแผนการดาเนินการกิจกรรม จิตอาสา

ป๓ญหาและความต๎องการ
นักเรียนไมํสามารถเลือกแนวทางในการดารงชีวิต ตามความถนัดและความสามารถของตนเอง
วัตถุประสงค๑
นักเรียนมีทักษะในการทางานเพื่อหารายได๎เสริม
กลุมํ เปูาหมายทีไ่ ด๎รบั ผลประโยชน๑
นักเรียนโรงเรียนบ๎านห๎วยไคร๎ ชํวงชั้นที่ ๑,๒,๓
กิจกรรมทีใ่ ช๎ในการพัฒนา
๑. กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุก
๒. กิจกรรมการเลี้ยงหมู
๓. กิจกรรมการตัดผม
๔. กิจกรรมเกษตรเพื่อชีวิต
๕. กิจกรรมหัตกรรมพื้นบ๎าน
๖. การทาผลิตภัณฑ๑จากวัสดุธรรมชาติ
ขัน้ ตอนวิธกี ารพัฒนานวัตกรรมในแตํละกิจกรรม
๑) กิจกรรมการเลีย้ งปลาดุก
๑. คณะครูประชุมเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
๒. สารวจความสนใจของนักเรียน
๓. ให๎ความรู๎เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาดุก ให๎กับนักเรียน

2556

นวัตกรรม เรียนรูก๎ จิ กรรมนาสูอํ าชีพ

OSOI

• วางแผนในการกาหนดเกณฑ๑การประเมินด๎านคุณธรรม จริยธรรม วําจะพิจารณา
จากสิ่งใดบ๎างในการประเมิน (ตัวบํงชี้) และให๎น้าหนักความสาคัญอยํางเป็น
รูปธรรม
• กาหนด / เลือก เครื่องมือและวิธีการ เพื่อใช๎ในการประเมิน คุณธรรม จริยธรรม
ของผู๎เรียน
• ดาเนินการประเมินผลโดย การประเมินตนเองของผู๎เรียน และการประเมินโดยครู
๔. สรุปผลการดาเนินการและรายงานผลการดาเนินการ

รางวัลเหรี ยญเงิน 22 เรื่ อง | [Pick the date]

๓) แตํงตั้งกรรมการดาเนินการ จิตอาสา
๔) กาหนดเครื่องมือในการดาเนินการ กิจกรรม คณะกรรมการดาเนินการจิตอาสา
๒. คณะกรรมการดาเนินการกิจกรรมนักเรียนผู๎ดาเนินการดาเนินรายการตามวิธีการของ
กิจกรรม
๓. คณะกรรมการดาเนินการกิจกรรมจิตอาสาประเมินผลการดาเนินการ โดย
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๔. ดาเนินการเลี้ยงปลาดุก โดยนักเรียนที่สนใจ
๕. ประเมินผลการดาเนินงาน
๖. สรุปผลการดาเนินงาน/รายงานผล
๒) กิจกรรมการเลีย้ งหมู
๑. ประชุมเกี่ยวกับการดาเนินการเลี้ยงหมูกับนักเรียน
๒. ดาเนินการซํอมแซมโรงเลี้ยงที่เกิดความเสียหายและจัดหาวัสดุอุปกรณ๑ตําง ๆ
เชํน ไม๎กวาด ถังใสํเศษอาหาร ที่ใสํอาหารหมู และรางน้า
๓. จัดหาซื้อลูกหมูและอาหารหมู
๔. แบํงหน๎าที่และความรับผิดให๎กับนักเรียนในแตํละวัน โดย
- เวรประจาวันในการทาความสะอาดโรงเลี้ยงหมู
- หน๎าที่ในการให๎อาหารหมู เช๎า กลางวัน และตอนเย็น
- จดบันทึกในรายละเอียดเกี่ยวกับการดาเนินงาน
๓) กิจกรรมหัตถกรรมพืน้ บ๎าน
๑. คณะครูประชุมเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
๒.แตํงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
๓. ดาเนินการให๎นักเรียนเรียนรู๎เกี่ยวกับหัตถกรรมพื้นบ๎าน โดยใช๎ภูมิป๓ญญา
ท๎องถิ่นและวิทยากรภายนอก
๔. ประเมินผลการดาเนินงาน
๕. สรุปรายงานผล
๔) กิจกรรมเกษตรเพือ่ ชีวติ
๑. คณะครูประชุมเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
๒. แตํงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
๓. ดาเนินการให๎นักเรียนเรียนรู๎เกี่ยวกับการปลูกพืช ผัก สวนครัว และทดลองปฏิบัติ
๔. ประเมินผลการดาเนินงาน
๕. สรุปรายงานผล
๕) กิจกรรมการตัดผม
๑. คณะครูประชุมเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
๒. แตํงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
๓. ดาเนินการให๎นักเรียนเรียนรู๎เกี่ยวกับการตัดผม โดยใช๎ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นและ
วิทยากรภายนอก
๔. ประเมินผลการดาเนินงาน
๕. สรุปรายงานผล
๖) การทาผลิตภัณฑ๑จากวัสดุธรรมชาติ
๑. คณะครูประชุมเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
๒. แตํงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
๓. ดาเนินการให๎นักเรียนเรียนรู๎เกี่ยวกับการทาผลิตภัณฑ๑จากากธรรมชาติ โดยใช๎

ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น สืบค๎นข๎อมูลจาก Internet วิทยากรภายนอก และปฏิบัติจริง
๔. ประเมินผลการดาเนินงาน
๕. สรุปรายงานผล

2556

ป๓ญหาและความต๎องการ
นักเรียนขาดทุนทรัพย๑ในการศึกษาและการดารงชีวิต
วัตถุประสงค๑
๑. นักเรียนมีทักษะในการหารายได๎ระหวํางเรียน
๒. นักเรียนมีทุนทรัพย๑ในการศึกษา
กลุมํ เปูาหมายทีไ่ ด๎รบั ผลประโยชน๑
นักเรียนโรงเรียนบ๎านห๎วยไคร๎ ชํวงชั้นที่ ๑, ๒, ๓
กิจกรรมทีใ่ ช๎ในการพัฒนา
๑. กิจกรรมสํงเสริมรายได๎ระหวํางเรียน
- งานศิลปหัตถกรรม
- งานผลิตภัณฑ๑จากพฤกษาธรรมชาติ
- ร๎านกาแฟโรงเรียนบ๎านห๎วยไคร๎
๒. กิจกรรมจัดหาทุนการศึกษา
ขัน้ ตอนวิธกี ารพัฒนานวัตกรรมในแตํละกิจกรรม
๑) กิจกรรมสํงเสริมรายได๎ระหวํางเรียน
๑. คณะครูประชุมเพื่อวางแผนการดาเนินงานแตํละกิจกรรม
๒. สารวจนักเรียนที่มีป๓ญหาเกี่ยวกับทุนทรัพย๑ในการเรียน
๓. ดาเนินการฝึกอบรมให๎นักเรียนทานอกเวลาตามความเหมาะสม ตามแตํละกิจกรรม
๔. ประเมินผลการดาเนินงาน
๕. สรุปผลการดาเนินงาน/รายงานผล

รางวัลเหรี ยญเงิน 22 เรื่ อง | [Pick the date]

นวัตกรรม ใสํใจกับชีวิต พิชิตความยากจน

OSOI

๒) กิจกรรมจัดหาทุนการศึกษา
๑. คณะครูประชุมเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
๒. แตํงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
๓. สารวจนักเรียนที่มีป๓ญหา
๔. ประสานงานกับชุมชน องค๑กรภายนอกโรงเรียน เพื่อจัดหาทุนให๎กับนักเรียน
๕. ประเมินผลการดาเนินงาน
๖. สรุปรายงานผล
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นวัตกรรม สานสายใย สานใจผูกพัน
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ป๓ญหาและความต๎องการ
ผู๎ปกครองขาดตระหนักในการเอาใจใสํ สั่งสอนอบรม และเป็นแบบอยํางที่ดีกับนักเรียน
วัตถุประสงค๑
๑. ผู๎ปกครองมีความตระหนักในการเอาใจใสํ สั่งสอนอบรม และเป็นแบบอยํางที่ดีกับนักเรียน
๒. ผู๎ปกครองและครูรํวมมือกันในการดูแลชํวยเหลือนักเรียน
กลุมํ เปูาหมายทีไ่ ด๎รบั ผลประโยชน๑
นักเรียนโรงเรียนบ๎านห๎วยไคร๎ ทุกคน
กิจกรรมทีใ่ ช๎ในการพัฒนา
๑.กิจกรรมเยี่ยมบ๎านนักเรียน
๒. กิจกรรมประชุมผู๎ปกครอง
๓. กิจกรรมวันครอบครัวสุขสันต๑
ขัน้ ตอนวิธกี ารพัฒนานวัตกรรมในแตํละกิจกรรม
๑) กิจกรรมเยีย่ มบ๎านนักเรียน
๑. คณะครูประชุมเพื่อวางแผนการดาเนินงาน/กาหนดระยะเวลา/ออกแบบฟอร๑ม
การเยี่ยมบ๎านนักเรียน
๒. แตํงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
๓. ดาเนินการเยี่ยมบ๎านนักเรียน ให๎ครบทุกคน
๔. บันทึกการเยี่ยมบ๎านนักเรียน
๕. ประเมินผลการเยี่ยมบ๎านนักเรียน
๖. สรุปผลการดาเนินงาน/รายงานผล
๒) กิจกรรมประชุมผูป๎ กครอง
๑. คณะครูประชุมเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
๒. แตํงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
๓. ดาเนินการประชุมผู๎ปกครองเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการสั่งสอน อบรมนักเรียนและ
เป็นตัวอยํางที่ดี
๔. ประเมินผลการดาเนินงาน
๕. สรุปรายงานผล
๓) กิจกรรมวันครอบครัวสุขสันต๑
๑. นาเสนอโครงการเพื่อขออนุมติจากผู๎บริหารและกรรมการสถานศึกษา
๓. ประชุมคณะครูเพื่อวางแผนดาเนินงาน
๒.แตํงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
๓. ดาเนินการจัดงานวันครอบครัวสุขสันต๑ โดยให๎ผู๎ปกครองและนักเรียนได๎ทา
กิจกรรมตําง ๆ รํวมกันที่โรงเรียน เชํน เลํนเกม ทาอาหาร แขํงกีฬา เป็นต๎น
๔. ประเมินผลการดาเนินงาน

๕. สรุปรายงานผล

2556

๓. กิจกรรมเวทีศิลปะ
- ทัศนศิลป์
- นาฏศิลป์
ขัน้ ตอนวิธกี ารพัฒนานวัตกรรมในแตํละกิจกรรม
๑) กิจกรรมลานกีฬา
๑. ประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการ
๒. จัดตั้ง และสารวจอุปกรณ๑ตําง ๆ
๓. วางแผนการดาเนินการในกิจกรรม
๔. รับสมัครนักเรียนมาเข๎ารํวมในกิจกรรม
๕. ดาเนินการตามแผนงานที่วางไว๎
๖. วัดและประเมินผลการดาเนินการ
๗. สรุปผลการดาเนินการ
๒) กิจกรรมลานดนตรี
๑. ประชุมครูผู๎รับผิดชอบฝุายกิจกรรมนักเรียนเพื่อวางแผนและกาหนดรายละเอียดของกิจกรรม
ในระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
๒.
แตํงตั้งกรรมการรับผิดชอบในการดาเนินงาน
๓. ประชุมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมให๎คณะครูและกรรมการสถานศึกษาเพื่อขออนุมัติโครงการ
๔.
ประชุมนักเรียนเพื่อวางแผนระบบงาน
๕.
ดาเนินการจัดกิจกรรม ตามแผนที่วางไว๎
๖.
ประเมินผลการจัดกิจกรรม

OSOI

ป๓ญหาและความต๎องการ
นักเรียนขาดทักษะการเลํน ดนตรี กีฬาและการใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑
วัตถุประสงค๑
๑. ผู๎เรียนได๎แสดงออกในการเลํนกีฬาตามความสนใจ
๒. ผู๎เรียนได๎ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑หํางไกลจากยาเสพติด
กลุมํ เปูาหมายทีไ่ ด๎รบั ผลประโยชน๑
นักเรียนโรงเรียนบ๎านห๎วยไคร๎ ทุกคน
กิจกรรมทีใ่ ช๎ในการพัฒนา
๑. กิจกรรมลานกีฬา
๒. กิจกรรมลานดนตรี
- ดนตรีพื้นเมือง
- ดนตรีสากล

รางวัลเหรี ยญเงิน 22 เรื่ อง | [Pick the date]

นวัตกรรม ลานกีฬา ลานดนตรี เวทีศิลปะ
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- ดนตรีพื้นเมือง มีการทดสอบหลังเรียนเป็นรายบุคคลทุกครั้ง
- มีการวัดประเมินผลการเรียนตลอดภาคเรียนที่ผํานมาทั้งสองภาคเรียนกํอนจะ
ภาคเรียน
๗.
สรุปผลการจัดกิจกรรม
- มีการสรุปผลการดาเนินการฝึกซ๎อมกํอนปิดภาคเรียนที่ ๒ คือชํวงเดือนกุมภาพันธ๑
๘.
รายงานผลการดาเนินกิจกรรม
- มีการรายงานผลการดาเนินงานตลอดทั้งปีในชํวง ปลายเดือนกุมภาพันธ๑กํอนทา
การปิดภาคเรียนให๎กับหัวหน๎ากลุํมงานระบบดูแลชํวยเหลือ
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ปิด

๓) กิจกรรมเวทีศิลปะ
๑.
ประชุมคณะครู เพื่อวางแผนรํวมกันเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเวทีศิลปะ
๒.
ดาเนินการตามแผนที่วางไว๎
- จัดหาอุปกรณ๑ทางด๎านศิลปะ เชํน พูํกัน สีน้า ดินสอ ฯลฯ
- จัดกิจกรรม Work Shop ศิลปะให๎กับกลุํมนักเรียนที่สนใจ
- ฝึกซ๎อมการราพื้นบ๎านเพื่อคงความเป็นเอกลักษณ๑ของล๎านนา
๓.
นิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผล
๔.
สรุปและรายงานผล
๒. ผลทีเ่ กิดจากการพัฒนาระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน
การพัฒนานักเรียนตามนวัตกรรมและกิจกรรมในระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน สํง ผลให๎โรงเรียน
ประสบผลสาเร็จเป็นที่พึงพอใจของภาคีการจัดการศึกษาของโรงเรียน และเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน ในด๎าน
ตําง ๆ ดังนี้
ด๎านที่ ๑ ด๎านคุณภาพนักเรียน
๑. นักเรียนรู๎ถึงความถนัด ความสามารถ ความสนใจ จุดเดํนและจุดที่ควรพัฒนาของตนเอง
สามารถคิดวิเคราะห๑ ตัดสินใจเข๎ารํวมกิจกรรมได๎อยํางเหมาะสม กล๎าแสดงออกอยํางสร๎างสรรค๑ สามารถดาเนิน
ชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางถูกต๎องและมีความสุข
๒. นั ก เรี ย นมี สุ ข ภาพ อนามั ย ที่ ส มบู ร ณ๑ แ ข็ ง แรง ทั้ ง รํ า งกายและจิ ต ใจที่ รํ า เริ ง แจํ ม ใส
มีมนุษยสัมพันธ๑สามารถปรับตัวเข๎ากับผู๎อื่นได๎
๓. นักเรียนมีความรู๎และเข๎าใจเกี่ยวกับยาเสพติด เพศ และสิ่งมอมเมา นักเรียนสามารถ
วิเคราะห๑จาแนกสิ่งที่เป็นพิษภัยอันตรายและพฤติกรรมที่ไมํพึ่งประสงค๑ อีกทั้งนักเรียนรู๎เทําทันและหลีกเลี่ยงยา
เสพติด เพศ และสิ่งมอมเมา
๔. นักเรียนสามารถจัดการกับป๓ญหา และอารมณ๑ของตนเองได๎สามารถใช๎เหตุผลในการลด
ความขัดแย๎งและจัดการกับป๓ญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนสามารถควบคุมอารมณ๑และแสดงออกได๎อยํางถูกต๎อง
เหมาะสม
๕. นักเรียนรู๎จักตนเอง รู๎ถึงความมีน้าใจชํวยเหลือ รักษาสาธารณสมบัติ มีความรับผิดชอบ

บทบาทหน๎าที่ของตนเองที่มีตํอครอบครัว ประพฤติ ปฏิบัติตามกฎกติกา ระเบียบ ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน
กาปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
๖. นักเรียนมีทักษะการทางาน รักการทางาน รู๎บทบาทหน๎าที่ของตน มีความรักความสามัคคีใน
หมูํคณะ มีความอดทน มีความยืดหยุํนในการทางาน
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๑. นักเรียนดารงชีวิตในสังคมได๎
อยํางมีความสุข
๒. นักเรียนมีสุขภาพรํางกาย
จิตใจ และสุขนิสัยดี
๓. นักเรียนมีทักษะในการ
หลีกเลี่ยงภัยอันตรายและ
พฤติกรรมที่ไมํพึงประสงค๑
๔. นักเรียนรักและเห็นคุณคํา
ของตนเองและผู๎อื่น สามารถ
จัดการป๓ญหาและอารมณ๑ของ
ตนเองได๎
๕. นักเรียนปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของครอบครัว
โรงเรียน และสังคม
๖. นักเรียนมีเจตคติและทักษะ
พื้นฐานในการประกอบอาชีพ
สุจริต

ชํวงชัน้ ที่ ๒
ปี
ปี
ปี
๕๓ ๕๔ ๕๕

ด๎านที่ ๒ ด๎านกระบวนการ
๑. โรงเรียนโดยผู๎บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผู๎ปกครองนักเรียน ชุมชน
ได๎รํวมกัน วิเคราะห๑สภาพการณ๑ทั่วไปของสังคมป๓จจุบันที่สํงผลตํอการกาหนดทิศทางของการจัดการศึกษา และ
สารวจสภาพการเฉพาะของโรงเรียน เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ของนักเรียน
๒. โรงเรียนโดยผู๎บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผู๎ปกครองนักเรียน ชุมชน
ได๎รํวมกันดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนให๎รู๎จักตนเอง รู๎ถึงความมีน้าใจชํวยเหลือ รักษาสาธารณสมบัติ
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ชํวงชัน้ ที่ ๑
ปี
ปี
ปี
๕๓ ๕๔ ๕๕
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มีความรับผิดชอบ บทบาทหน๎าที่ของตนเองที่มีตํอครอบครัว ประพฤติ ปฏิบัติตามกฎกติกา ระเบียบ ประเพณี
วัฒนธรรมของชุมชน กาปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
๓. โรงเรียนโดยผู๎บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผู๎ปกครองนักเรียน ชุมชน
ได๎รํวมกันกาหนดแนวทางการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน โดยวางกระบวนการ กาหนดวิธีการดาเนินการ
ตามกระบวนการ จัดทาแผนกลยุทธ๑ ในการดาเนินการ
ซึ่ง ประกอบนวัตกรรมและกิจกรรมที่ใช๎ในการ
พัฒนา และดาเนินการตามแผนกลยุทธ๑ ซึ่งโรงเรียนได๎กาหนดแนวทางในการกากับ นิเทศ ติดตาม ให๎เป็นไปตาม
แผนที่วางไว๎ ประเมินผลการดาเนินการตามแผนกลยุทธ๑ของนวัตกรรมและกิจกรรมการดูแลชํวยเหลือนักเรียน
รวมทั้งนาผลการประเมินที่ได๎รับมาปรับปรุง พัฒนาการดาเนินการให๎มีประสิทธิภาพและสอดคล๎องกับมาตรฐาน
ตัวชี้วัดของสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต๎องการของผู๎เรียน ชุมชน
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ด๎านที่ ๓ ด๎านป๓จจัย
๑. ผู๎บริหารมีความรู๎ความเข๎าใจในระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน และเห็นคุณคําของระบบการดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน เป็นผู๎นาในการกาหนดเปูาหมายและยุท ธศาสตร๑ การทางานพัฒนาบุค ลากร สํ ง เสริมสนั บสนุนการ
ปฏิบัติงานของทุกฝุายที่เกี่ยวข๎อง นิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน อยํางตํอเนื่อง
๒. ครูมีเจตคติที่ดี และมีความสามารถในการดาเนินงานระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน มีความรู๎ความ
เข๎าใจและพัฒนาตนเองให๎มีทักษะในการปฏิบัติงานตามระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน มีเจตคติที่ดี สามารถให๎
คาแนะนาชํวยเหลือผู๎รํวมงานและสร๎างเครือขํายในการปฏิบัติงานได๎
๓. ผู๎ปกครอง ชุมชนมีสํวนรํวมในการดาเนินการเกี่ยวกับการให๎ความชํวยเหลือนักเรียนมี
ความพึง
พอใจในการจัดการศึกษาและเล็งเห็นความสาคัญในการแก๎ไขป๓ญหาและอุปสรรคตําง ๆ
๔. นักเรียนมีสํวนรํวมในการดาเนินการระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน มีจิตอาสาใน
การชํวยเหลือผู๎อื่น
รํวมมือกับครูประจาชั้นให๎ข๎อมูลที่เป็นประโยชน๑ตํอตนเองและผู๎อื่น
๕. โรงเรียนมีความพร๎อมด๎านสื่อ เครื่องมือสาหรับผู๎บริหาร ครู ผู๎ปกครองในการรู๎จักนักเรียน เ ป็ น
รายบุคคล เครื่องมือในการคัดกรองนักเรียน เครื่องมือในการสํงเสริมพัฒนาการปูองกัน ชํวยเหลือนักเรียน
แก๎ไขป๓ญหานักเรียน และเครื่องมือในการสํงตํอนักเรียน
๓. ป๓จจัยความสาเร็จ
๓.๑ ป๓จจัยหลัก
๑. ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน๑และให๎การสํงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนอยํางเต็มที่ โดย
การสนับสนุนบุคลากรให๎ได๎รับการศึกษาดูงานและประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง จัดหา/อานวยความ
สะดวกด๎านสื่อ อุปกรณ๑การเรียนการจัดกิจกรรมและสร๎างขวัญ กาลังใจในการปฏิบัติงานของคณะครู
๒. ครูมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน๎าที่อยํางเต็มกาลังความสามารถ ตลอดจนพั ฒนาวิชาชีพของตนเอง จากการ
อบรมและศึกษาดูงาน ศึกษาเอกสาร เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการจัด กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนอยํางตํอเนื่อง
๓. นักเรียนมีความตระหนักและตั้งใจพัฒนาตนเองอยํางเต็มศักยภาพ
๓.๒ ป๓จจัยสนับสนุน
๑. ผู๎ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู๎นาชุมชน มีสํวนรํวมในการกาหนดวิธีการแก๎ป๓ญหา กาหนด
ตัวชี้วัด และความต๎องการในการพัฒนาผู๎เรียน ตลอดจนรํวมปฏิบัติกิจกรรมใน การดูแลชํวยเหลือนักเรียนเป็น

๒. อุปสรรคป๓ญหา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมีภาระงานที่คํอนข๎างมาก ทาให๎บางครั้งเกิดความล๎าช๎าในการ
ทางาน ตลอดจนการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถเฉพาะด๎านในบางเรื่อง รวมถึงการโยกย๎ายของครู
และบุคลากรที่คํอนข๎างบํอยทาให๎การพัฒนาผู๎เรียนขาดความตํอเนื่อง
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๑. ความภูมใิ จ
จากการดาเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเชิงระบบ ตามแนวคิดโครงการตามโครงการพัฒนาโรงเรียน
เข๎มแข็งด๎วยการจัดการความรู๎ (Healthy School by Knowledge) ของมูลนิธิสถาบันวิจัย และพัฒนาการเรียนรู๎
โรงเรียนมีผลของการพัฒนาในระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน อยูํในระดับดี เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน ภาคีผู๎
มีสํวนเกี่ยวข๎อง และได๎รับรางวัลดังนี้
๑. ได๎รับคัดเลือกให๎เป็นโรงเรียนต๎นแบบการจัดระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน จากสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๒
๒. ได๎รับคัดเลือกให๎เป็นโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพระดับทอง จากสานักงานสาธารณสุข
อาเภอแมํสรวย
๓. โรงเรียนเป็นแหลํงศึกษาดูงานของโรงเรียนตําง ๆ เชํน แมํสรวยวิทยาคม โรงเรียนเจดีย๑หลวง
พิทยา โรงเรียนทานตะวันวิทยา โรงเรียนสันกลางวิทยา โรงเรียนบ๎านห๎วยไคร๎ (อาเภอแมํ
สาย) โรงเรียนบ๎านแมํกรณ๑ โรงเรียนวัฒนศึกษา โรงเรียนบ๎านห๎วยมะซาง โรงเรียนบ๎านดอย
ช๎าง โรงเรียนบ๎านปางริมกรณ๑ โรงเรียนบ๎านห๎วยหญ๎าไซ และโรงเรียนบ๎านห๎วยผึ้ง (อาเภอแมํ
ลาน๎อยจังหวัดแมํฮํองสอน) เป็นต๎น
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สํวนที่ ๓ บทเรียนทีไ่ ด๎รบั จากการพัฒนาระบบ
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อยํางดี
๒. องค๑กรเอกชน และองค๑การบริหารสํวนท๎องถิ่น ให๎การสนับสนุนด๎านงบประมาณ ทุ น การศึ ก ษา สื่ อ วั ส ดุ
อุปกรณ๑ในการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเป็นอยํางดีและตํอเนื่อง ทาให๎โรงเรียนสามารถจัด
กิจกรรมในการพัฒนาผู๎เรียนบรรลุตามเปูาหมายที่วางไว๎
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๔. ข๎อพึงระวังในการประยุกต๑ใช๎
นวัตกรรมในระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนทั้ง ๖ นวัตกรรม ๒๓ กิจกรรม โรงเรียนได๎พัฒนาปรับปรุง
ให๎มี ความสมบู รณ๑ และสามารถพัฒ นาผู๎เรี ยนให๎ มีคุณ ภาพตามตั วชี้ วัดที่ โรงเรียนกาหนด ตามองค๑ประกอบ /
ข๎อกาหนดของสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู๎ ตามมาตรฐาน/ตัวบํง ชี้ ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ง มีความ
เหมาะสมสอดคล๎องกับสภาพของผู๎เรียนและป๓ญ หาความต๎องการของชุมชน ในบริบทของโรงเรียน ดัง นั้นการ
ประยุกต๑ใช๎นวัตกรรมดังกลําว ผู๎นาไปใช๎ควรคานึงถึงสภาพบริบทของโรงเรียนทั้งด๎านผู๎เรียนและชุมชน ซึ่งควรจะ
ดาเนินการสารวจ/วิเคราะห๑ผู๎เรียน และชุมชน กํอนการดาเนินการใช๎นวัตกรรม เพื่อให๎สอดคล๎องการดาเนินการ
ตามกระบวนการของกิจกรรม

2556
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๓. สิ่งที่คาดหวังในอนาคต
โรงเรียนได๎พัฒนาระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนตั้งแตํปีการศึกษา ๒๕๔๗ เป็นต๎นมาโดยใช๎เครื่องมือ
TOPSTAR และ Benchmarking ตามโครงการระบบดี โรงเรี ย นมี คุ ณภาพ ซึ่ ง นั บ วํ า ประสบผลสาเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค๑ ในอนาคตโรงเรียนมีเปูาหมายในการพัฒนาระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนให๎เข๎มแข็งและตํอเนื่อง
เป็นระบบหลักในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียนตํอไป

ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน

OSOI

ผลความสาเร็จ
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๑. ร๎อยละ ๙๐ ของนักเรียน รู๎จักตนเอง สามารถวิเคราะห๑จุดเดํนจุดด๎อยของตนเอง กล๎าแสดงออกเลือก
ตัดสินใจรํวมกิจกรรม และดารงชีวิตได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม
๒. ร๎อยละ ๙๕ ของนักเรียนมีน้าหนักสํวนสูงตามเกณฑ๑มาตรฐาน สามารถปูองกันดูแลสุขภาพของตนเอง
รําเริง แจํมใส มีมนุษยสัมพันธ๑ ปรับตัวและเป็นแบบอยํางที่ดี ให๎คาแนะนาแกํผู๎อื่นได๎
๓. ร๎อยละ ๙๕ ของนักเรียนรู๎จัก เข๎าใจ วิเคราะห๑ แยกแยะ สิ่งที่เป็นพิษภัยอันตราย และพฤติกรรมที่ไมํ
พึงประสงค๑ได๎
๔. ร๎อยละ ๙๕ ของนักเรียนรู๎เทําทัน กล๎าปฏิเสธ สิ่งที่เป็นพิษภัยอันตราย และพฤติกรรมที่ไมํพึงประสงค๑
ได๎ และชักชวน สํงเสริม ให๎ผู๎อื่นประพฤติตามแนวทางที่ถูกต๎องเหมาะสม

บ
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๕. ร๎อยละ ๙๐ ของนักเรียนรักและเห็นคุณคําในตัวเอง สามารถควบคุมอารมณ๑ และใช๎เหตุผลใน การ
แก๎ป๓ญหาความขัดแย๎ง จัดการกับป๓ญหาและอารมณ๑ของตนเองได๎
๖. ร๎อยละ ๙๐ ของนักเรียนมีความรับผิดชอบตามบทบาทหน๎าที่ในฐานะสมาชิกของครอบครัว และ
ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน กฎกติกา ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน และสังคมได๎
๗. ร๎อยละ ๙๕ ของผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ แนวทาง เหตุผลในการตัดสินใจเลือกอาชีพ ตามความ
ถนัดของตนเอง

OSOI

๑. โรงเรียนได๎รับรางวัลระดับดีเดํน โครงการคัดเลือกโรงเรียนที่จัดระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน ใน
สถานศึกษา ประจาปี ๒๕๕๔ ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา
๒. โรงเรียนได๎รับรางวัลระดับดีเดํน โครงการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการดาเนินงานด๎านการปูองกัน
และแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด ประจาปี ๒๕๕๔ ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา
๓. นักเรียนได๎รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ ๕ ระดับภาค การแขํงขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยน
บอลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๑ ประจาปี
๒๕๕๔
๔. นักเรียนได๎รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๑ การแขํง ขันดนตรีพื้นเมือง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
๕. นักเรียนได๎รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๓ การแขํงขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ระดับเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
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๖. โรงเรี ย นได๎ รั บ รางวั ล ระดั บ ดี เ ดํ น อั น ดั บ ๑
โครงการคั ด เลื อ กโรงเรี ย นที่ จั ด ระบบการดู แ ล
ชํ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นในสถานศึ ก ษา ประจ าปี
๒๕๕๕ ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา
๗. โรงเรียนได๎รับรางวัลระดับดีเดํน โครงการคัดเลือก
สถานศึกษาที่มีผลการดาเนินงานด๎านการปูองกัน
และแก๎ ไ ขป๓ ญ หายาเสพติ ด ประจ าปี ๒๕๕๕
ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา
๘. โรงเรียนเป็นตัวแทนนาเสนอผลงานนักเรียนด๎านการ
พัฒ นาทั ก ษะพื้ น ฐานด๎ า นอาชี พ และสํ ง เสริ ม การมี
รายได๎ ร ะหวํ า งเรี ย น ในงานนิ ท รรศการการจั ด
การศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่ ภู เ ขาสู ง และถิ่ น ทุ ร กั น ดาร
“สุดขอบฟูา ขุนเขา เราไปถึง No matter How
far, We’ll reach” ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก๎ว
จังหวัดเชียงใหมํ วันที่ ๒๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
๙. โร ง เรี ยน เป็ น ตั ว แทน ร ะ ดั บ เขตพื้ น ที่
การศึกษา นาเสนอการดาเนินการกิจกรรม
สํงเสริมการมีรายได๎ระหวํางเรียนในงาน “
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ครั้งที่ ๖๒” ณ อิมแพคอารีนํา วันที่ ๑๓ – ๑๔
กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๖
๑๐. โรงเรียนได๎รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเดํน โครงการสถานศึกษาปูองกันยาเสพติดดีเดํน
ประจาปี ๒๕๕๕

E 10
โครงการห๎องเรียนสีขาวโรงเรียนศรีบญ
ุ เรืองวิทยาคาร

ป

โครงการห๎องเรียนสีขาวโรงเรียนศรีบุญเรือง
วิทยาคาร เป็นนวัตกรรมการศึกษาที่เกิดจากความคิดริเริ่ม
รํวมกันระหวํางผู๎บริหาร ครู นักเรียน ผู๎ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน เพื่อสํงเสริมสนับสนุน
ให๎การจัดการเรียนรู๎ในห๎องเรียนเป็นกระบวนการเรียนรู๎ใน
การสํงเสริม พัฒนา ปูองกันและแก๎ไขนักเรียนให๎ปลอกจาก
อบายมุขตํางๆ โดยรํวมกันกาหนดวัตถุประสงค๑เพื่อให๎บรรลุ

2556

ข๎

อค๎นพบ
ต๎นแบบของแนวทางการพัฒนา

OSOI

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร เลขที่ 200
ถนน สอนรํวมมิตร ตาบล เมืองใหมํ อาเภอ ศรีบุญ
เรือง จังหวัด หนองบัวลาภู สังกัด สังกัด สพม. เขต
๑๙ จังหวัด หนองบัวลาภู สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ป๓จจุบัน :
นางวิลาวัณย๑ พรหมโส ดารงตาแหนํง ผู๎อานวยการ
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ผู๎บริหาร คณะครู และ
ผู๎เกี่ยวข๎องได๎สร๎างสรรค๑และพัฒนา นวัตกรรม
การศึกษาด๎านจิตวิทยา เรือ่ ง โครงการห๎องเรียนสี
ขาวโรงเรียนศรีบญ
ุ เรืองวิทยาคาร จนประสบ
ความสาเร็จ
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ฐมบท และ ปรากฏการณ๑
ณ โรงเรียนศรีบญ
ุ เรืองวิทยาคาร
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ความสาเร็จไว๎ดังนี้

วัตถุประสงค๑
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1.เพื่อให๎นักเรียนที่มีป๓ญหาได๎รับความชํวยเหลือ ได๎รับคาให๎การปรึกษา จากผู๎ที่เป็นแกนนา และครูที่
ปรึกษาด๎วยความเป็นกัลยาณมิตร
2.เพื่อสร๎างทีมแกนนาในห๎องเรียนดูแลชํวยเหลือซึ่งกันและกันในการปูองกันป๓ญหายาเสพติด โรคเอดส๑
และอบายมุขทั้งหลาย
3.เพื่อสํงเสริมสนับสนุนให๎ให๎มีนักเรียนแกนนาประจาห๎อง
4.เพื่อให๎ผู๎เรียนในห๎องสามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง และปฎิบัติตนตามระเบียบของสถานศึกษา
5.เพื่อให๎ครูที่ปรึกษา ผู๎ปกครอง ชุมชน และองค๑กรอื่นๆมีสํวนรํวมในการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพ
ติด และโรคเอดส๑

147

การออกแบบนวัตกรรมการพัฒนา
การดาเนินการของโครงการดาเนินการด๎วยวิธีการของโครงการห๎องเรียนสีขาว โดยใช๎กิจกรรมกลุํมเพื่อน
ชํวยเพื่อน ภายใต๎กรอบและแนวทางในการดาเนินงานดังนี้

ภู

มิปญ
๓ ญาสร๎างสรรค๑
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
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การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว จะต๎องมีขั้นตอนการ
พัฒนาอยํางเป็นระบบสอดคล๎องกันในทุกฝุายในรูปแบบของทีมใน
โรงเรียน ดังแผนภาพ

148

บ

ทสรุป
ของความสาเร็จ
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ผลงานและความสาเร็จ
ทีเ่ กิดจากการดาเนินงาน

149

ความสาเร็จจากการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา เป็นความสาเร็จในภาพรวมที่เกิดจากความรํวมมือระหวําง
โรงเรียน ผู๎บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และ ผู๎เรียนที่ให๎ความสาคัญในเรื่องดังกลําวมากเป็นพิเศษ
สรุปโดยสังเขปในเชิงวิชาการตามแบบการประเมินได๎ดังนี้

150
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F 21

ป

หลักสูตรท๎องถิน่ เรือ่ ง การทานาดาข๎าวหอมมะลิอนิ ทรีย๑
โรงเรียนบ๎านหลัก อาเภอสังขะ จังหวัดสุรนิ ทร๑
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ฐมบท และ ปรากฏการณ๑
ณ โรงเรียนบ๎านหลัก

151

โรงเรี ย น โรงเรี ย นบ๎ า นหลั ก ต าบล สะกาด
อาเภอ สังขะ จังหวัด สุรินทร๑ สังกัด สพป. สุรินทร๑
เขต 3 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ป๓จ จุบัน : นายเริง ศักดิ์ หาญ
มานพ ดารงตาแหนํง ผู๎อานวยการโรงเรียน ผู๎บริหาร
คณะครู และผู๎ เ กี่ ย วข๎ อ งได๎ ส ร๎ า งสรรค๑ แ ละพั ฒ นา
นวั ตกรรมการศึ กษาด๎า นหลัก สู ตร หลั ก สูต รท๎ อ งถิ่ น
เ รื่ อ ง ก า ร ท า น า ด า ข๎ า ว ห อ ม ม ะ ลิ อิ น ท รี ย๑
โรงเรียนบ๎านหลัก อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร๑ จน
ประสบความสาเร็จ
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําวเนื่องจาก
ในป๓จจุบัน โรงเรียนบ๎านหลัก ยังไมํมีหลักสูตรสถานศึกษาที่
นาเปูาหมาย จุดเน๎นการพัฒนาผู๎เรียนในระดับท๎องถิ่น โดย
นาสาระการเรียนรู๎ท๎องถิ่น มาจัดการเรียนรู๎เกี่ยวกับท๎องถิ่น
ในด๎านตํางๆ เชํน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ฯลฯ และ
เพื่อให๎ผู๎เรียนมีโอกาสเรียนรู๎เรื่องราวของชุมชน ท๎องถิ่น ซึ่งเป็นสภาพแวดล๎อมในชีวิต ทาให๎เกิดความรัก ความ
ผูกพัน ความภาคภูมิใจ ปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดีของชุมชน มีสํวนรํวมในการดูแล แก๎ไขป๓ญหา และพัฒนา
ท๎องถิ่นของตนเอง ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียน ยังยึดสาระการเรียนรู๎แกนกลาง ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เป็นสํวนใหญํ ทาให๎ขาดการเชื่อมโยงองค๑ความรู๎ระหวํางสาระการเรียนรู๎
แกนกลางและสาระการเรียนรู๎ท๎องถิ่น สํงผลกระทบตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซึง่ จากการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสอง พบวํา ผู๎เรียนประถมศึกษาบางสํวนขาดความรู๎และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร ขาด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ คิดสังเคราะห๑ วิจารณญาณ ความคิดสร๎างสรรค๑ คิดไตรํตรองและวิสัยทัศน๑
โรงเรียนมีสื่อประเภทสื่อธรรมชาติ (พืช สัตว๑ สิ่งของหรืออื่น ๆ) ไมํเพียงพอ และจากการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสองได๎ให๎ข๎อเสนอแนะไว๎วํา ผู๎เรียนสมควรได๎รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎

เพื่อพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่น เรื่อง การทานาดาข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑ โรงเรียนบ๎านหลัก ตาบลสะกาด
อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร๑
ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาข๎อมูลพื้นฐานสาหรับการพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่น ในขั้นตอนนี้ เป็นการศึกษา
สภาพป๓จจุบันและป๓ญหาเกี่ยวกับการใช๎หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
ขัน้ ตอนที่ 2 การดาเนินการสร๎างและพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่น การพัฒนาในขั้นตอนนี้เป็นการสร๎าง
หลักสูตรท๎องถิ่น เรื่อง การทานาดาข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑ ให๎สอดคล๎องกับสภาพข๎อมูลพื้นฐานที่ศึกษาในขั้นตอนที่
1 โดยหลักสูตรท๎องถิ่น มีองค๑ประกอบ 5 สํวน คือ
 ทาไมต๎องเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 เรียนรู๎อะไรในการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 คุณภาพผู๎เรียน
 สาระ มาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัด
 คาอธิบายรายวิชากลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาพื้นฐาน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรกํอนใช๎ ในขั้นตอนนี้ เป็นการประเมินความเหมาะสม
และความสอดคล๎องของหลักสูตร ด๎านความถูกต๎องเหมาะสม ความสอดคล๎อง ความเป็นไปได๎ของหลักสูตร และ
การยอมรับขององค๑ก ร โดยผู๎ เชี่ย วชาญจานวน 5 คน ผลการประเมินพบวํา หลั กสูต รท๎อ งถิ่น มีความถู ก ต๎อ ง
เหมาะสม ความสอดคล๎อง และความเป็นไปได๎ของหลักสูตร อยูํในระดับมาก
ขั้นตอนที่ 4 การทดลองใช๎และประเมิน หลักสูตรท๎องถิ่น ในสภาพจริง การดาเนินการในขั้นนี้มี
จุดประสงค๑เพื่อประเมินผลการใช๎หลักสูตรท๎องถิ่น เรื่อง การทานาดาข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑และประเมินความพึง

2556

วัตถุประสงค๑
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ภายหลังจากที่ได๎มีการสารวจความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่นโรงเรียนบ๎านหลัก จาก
ผู๎ปกครอง ครู นักเรียน และศึกษานิเทศก๑ ซึ่งผลการสารวจที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ ความต๎องการ
พัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่น เรื่อง การทานาดาข๎าวหอมมะลิอนิ ทรีย๑ โรงเรียนจึงได๎วางแผนและเตรียมการในด๎านการ
พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ โดยปรับปรุงและพัฒนาพื้นทีบ่ ริเวณน้าทํวมขังเป็นลาดับแรก เนื่องจาก โรงเรียนบ๎านหลัก มี
ที่ตั้งอยูํในพื้นที่ลุํมและแนวทางน้าหลาก แตํไมํมีแหลํงเรียนรู๎ทางการเกษตร ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค๑สาคัญดังนี้
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ด๎วยกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย และเน๎นกระบวนการทางานเป็นกลุํม พัฒนาทักษะกระบวนการคิด ที่
จะให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎คิดเอง ทาเอง แก๎ป๓ญหาเอง เชํน จัดให๎มีการทาโครงงานในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ จัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการระหวํางกลุํมสาระการเรียนรู๎ การศึกษาจากแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา การสอนซํอมเสริมอยํางเป็นระบบ มีการออกแบบติดตามประเมินผลอยํางจริงจัง สํวนด๎านกายภาพ
เสนอแนะวํา โรงเรียนควรจัดสภาพแวดล๎อมให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียน สร๎างและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ใน
โรงเรียนให๎มากขึ้น

152

พอใจของผู๎เกี่ยวข๎อง พบวํา ครู นักเรียนและผู๎ปกครอง มีความพึงพอใจตํอผลการใช๎หลักสูตรท๎องถิ่น เรื่อง การทา
นาดาข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑ อยูํในระดับมาก
ขั้นตอนที่ 5 ปรับปรุงหลักสูตรท๎องถิ่น เรื่อง การทานาดาข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑ ให๎เป็นหลักสูตร
ท๎องถิ่นที่สมบูรณ๑

ข๎

การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ภายใต๎ กรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่น เรื่อง การทา
นาดาข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑ โดยสรุปไว๎ดังนี้
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อค๎นพบ
ต๎นแบบของแนวทางการพัฒน

153

ฯลฯ

ภู

มิปญ
๓ ญาสร๎างสรรค๑
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

วิธีการ
การศึกษาข๎อมูลพื้นฐาน

การดาเนินการสร๎างและพัฒนาหลักสูตรโดยมีองค๑ประกอบ
คือ

ขั้นตอนที่ 2

1)

ทาไมต๎องเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี

2)

เรียนรู๎อะไรในการงานอาชีพและเทคโนโลยี

3)

คุณภาพผู๎เรียน

4)

สาระ มาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัด/

เปูาหมาย
ได๎ข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
.1สภาพป๓จจุบันเกี่ยวกับการใช๎หลักสูตรโรงเรียนบ๎าน
หลัก
.2ป๓ญหาที่เกิดขึ้นจากการใช๎หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบ๎านหลัก

หลักสูตรท๎องถิ่นฉบับรําง

2556

ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1

รางวัลเหรี ยญเงิน 22 เรื่ อง | [Pick the date]

ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่น เรื่อง การทานาดาข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑ ประกอบด๎วย

5)

คาอธิบายรายวิชากลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี รายวิชาพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่

4–6
การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรท๎องถิ่นกํอนใช๎

ขั้นตอนที่ 4

การทดลองและประเมินหลักสูตรท๎องถิ่น
ในสภาพจริง

หลักสูตรท๎องถิ่นฉบับปรับปรุงกํอนนาไปใช๎

1. ผลการเรียนรู๎ของนักเรียน
2. คุณภาพของหลักสูตรท๎องถิ่น
.3ป๓ญหาและอุปสรรค

ขั้นตอนที่ 5

การปรับปรุงให๎เป็นหลักสูตรท๎องถิ่น
ที่สมบูรณ๑

ได๎หลักสูตรท๎องถิ่น เรื่อง การทานาดาข๎าวหอม
มะลิอินทรีย๑
โรงเรียนบ๎านหลัก ที่สมบูรณ๑

OSOI

ขั้นตอนที่ 3
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ทสรุป
ของความสาเร็จ

155

ผลงานความสาเร็จทีเ่ กิดขึน้ จากการดาเนินงาน
โดยสังเขป อาทิ

ผลงานที่เป็นชิ้นงานนวัตกรรม โดยสรุป อาทิ
 หลักสูตรท๎องถิ่น เรื่อง การทานาดาข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑ โรงเรียนบ๎านหลัก ตาบลสะกาด
อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร๑
 เอกสารประมวลสาระ เรื่อง การทานาดาข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑ เป็นต๎น

G 13
การพัฒนา ๗ ฐานการเรียนรูส๎ กูํ ารจัดการศึกษา
เพือ่ การมีงานทา ภายใต๎ยทุ ธศาสตร๑ ๒ ขาก๎าวเดินพร๎อมกันโรงเรียนบ๎านดงน๎อย

ข๎

อค๎นพบ
ต๎นแบบของแนวทางการพัฒนา

จากการศึกษาสภาพและป๓ญหาการจัดการ
เรียนรู๎ของโรงเรียนบ๎านดงน๎อย พบวํานักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุํมสาระการเรียนรู๎การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีต่ากวําเกณฑ๑ที่กาหนด นักเรียนขาด
ความรู๎ ขาดทักษะ กระบวนการทางาน ด๎านการเกษตร
นักเรียนมีเจตคติที่ไมํดีตํออาชีพการเกษตร ขาดความ
รับผิดชอบ ไมํรู๎จักคุณคําของทรัพยากร และยังขาด
ความรู๎ ความเข๎าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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โรงเรียนบ๎านดงน๎อย ตาบล เมืองเพีย อาเภอ
กุดจับ จังหวัด อุดรธานี สังกัด สพป. อุดรธานี เขต ๔
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ผูเ๎ สนอผลงานนวัตกรรม : นาง
บุญญรัตน๑ เดยะดี ครูวิทยฐานะชานาญการพิเศษ และ
คณะครู และผู๎เกี่ยวข๎องได๎สร๎างสรรค๑และพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาด๎านแหลํงการเรียนรู๎ เรือ่ ง การ
พัฒนา ๗ ฐานการเรียนรูส๎ กูํ ารจัดการศึกษาเพือ่ การมี
งานทา ภายใต๎ยุทธศาสตร๑ ๒ ขาก๎าวเดินพร๎อมกันโรงเรียนบ๎านดงน๎อย จนประสบความสาเร็จ

OSOI

ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ๑
ณ โรงเรียนบ๎านดงน๎อย
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๓ หํวง ๒ เงื่อนไข เมื่อศึกษาถึงสาเหตุดังกลําว ปรากฏวํา ครูจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสอนตามตารา ให๎ความรู๎ด๎านเดียว ขาด
การฝึกปฏิบัติจริง และยังขาดแหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียน เพื่อจะให๎นักเรียนได๎
ฝึกปฏิบัติจริง ในสถานการณ๑จริง จึงได๎ศึกษาและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ใน
โรงเรียนบ๎านดงน๎อย ในรูปแบบ ๗ ฐานการเรียนรูเ๎ ศรษฐกิจพอเพียงภายใต๎
ยุทธศาสตร๑ ๒ ขาก๎าวเดินพร๎อมกัน เพื่อเป็นนวัตกรรมสาหรับแก๎ป๓ญหา
ดังกลําวให๎หมดไป
ในการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาดังกลําว ได๎กาหนดวัตถุประสงค๑สาคัญในการดาเนินการ 4 ข๎อ
ประกอบด๎วย
๑.เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมถํายทอดความรู๎ เทคโนโลยีทาง
การเกษตร ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.เพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านเศรษฐกิจพอเพียงสูํการจัดการศึกษาเพื่อ
การมีงานทา
๓.เพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎ที่เชื่อมโยงและขยายเครือขํายไปยังชุมชนอื่น หนํวยงาน องค๑กร
ทั้งภาครัฐและเอกชน
๔.เพื่อนาผลผลิตทางการเกษตรที่ได๎ในโครงการไปจาหนํายสร๎างรายได๎และมีงานทาของสมาชิกใน
โครงการ

ภู

มิปญ
๓ ญาสร๎างสรรค๑
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

จากวัตถุประสงค๑ดังกลําวนาไปสูํความคิดสร๎างสรรค๑และการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา การพัฒนา ๗
ฐานการเรียนรูส๎ กูํ ารจัดการศึกษาเพือ่ การมีงานทา ภายใต๎ยทุ ธศาสตร๑ ๒ ขาก๎าวเดินพร๎อมกันโรงเรียนบ๎านดงน๎อย
โดยออกแบบการพัฒนานวั๖กรรมการศึกษาดังกลําวในรูปแบบของ ๗ ฐานการเรียนรู๎สูํการจัดการศึกษาเพื่อการมี

๕.๒.๒) แนวคิดทฤษฎีใหมํตามแนวพระราชดาริ
๕.๒.๓) แนวคิดยุทธศาสตร๑ ๒ขาก๎าวเดินพร๎อมกัน โดยอาศัยหลักการเทคนิคการบริหารงานแบบมีสํวน
รํวม ๖ รํวม ประกอบด๎วย...

5:รํวมประสาน หมายถึง
การประสานงานกับ
หนํวยงาน องค๑กร

3:รํวมสร๎าง หมายถึง
การดาเนินการพัฒนา

6:รํวมพัฒนา หมายถึง เมื่อ
การดาเนินงานได๎ผาํ นระ
บวนการแหํงการรํวมมือกัน

4:ร่วมแก้ปัญหา หมายถึง
ระหว่างโรงเรียน นักเรียน
กลุ่มครอบครัวพอเพียง

OSOI

1: รํวมคิดให๎ทกุ คนมีสวํ น
รํวมในการคิดจะพัฒนา
โรงเรียนบ๎านดงน๎อยรํวมกัน

2:รํวมทาหมายถึง การ
ทากิจกรรมตํางๆใน ๗
ฐานการเรียนรู๎
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งานทาภายใต๎ยุทธศาสตร๑ ๒ ขาก๎าวเดินพร๎อมกัน โรงเรียนบ๎านดงน๎อย เพื่อพัฒนานักเรียน สมาชิกครอบครัว
พอเพียง ให๎มีความรู๎ เจตคติ และมีทักษะด๎านอาชีพพื้นฐานตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดย
กาหนดแนวทางพัฒนาเป็น ๗ ฐานการเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง ได๎แกํ
ฐานที่ ๑ คนไร๎สาร
ฐานที่ ๒ คนมีน้ายา
ฐานที่ ๓ คนฮักแมํ
ฐานที่ ๔ คนเลี้ยงสัตว๑
ฐานที่ ๕ คนปลูกผักปลอดสารพิษ
ฐานที่ ๖ คนเพาะเห็ด
ฐานที่ ๗ คนท๎ายเขื่อน โดยจัดกระบวนการเรียนรู๎แบบสาธิต นักเรียนได๎ฝึกปฏิบัติจริง ซึ่ง
กระบวนการพัฒนา ๗ ฐานการเรียนรู๎สูํการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทานี้ ได๎อาศัย หลักการ แนวคิดและ
ทฤษฏีที่ใช๎ในการพัฒนาดังนี้

158
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กิจกรรมสาธิต/ฝึกปฏิบัติ
การผลิตน้าหมักสมุนไพรกาจัด
ศัตรูพืช หลายสูตร เชํน
สูตร ๔ จอมพลัง
สูตร ๑๑ นักลําฆําแมลง
สูตร พริกแดงแรงฤทธิ์
สูตร หนอนอยากตาย
สูตร ๕ + ๑ กาจัดเพลี้ย
กระโดดสีน้าตาลในนาข๎าว

ระยะเวลา
ผู๎รับผิดชอบ
ดาเนินการ
ตลอดปีการศึกษา ๑.ด.ญ.จินดารัตน๑ แก๎วศิริ
๒.ด.ช.ปฏิภาณ โคตรแสง
๓.ด.ช.จิตกร โลเด
๔.นายพูลทรัพย๑ ทองอุํน
๕.นางบุษบา บํอทอง
๖.นายเคน หงส๑ทอง
๗.นางดวงมณี บรรพต
๘.นายชลทิศ สีหานาวี
๙.นางบุญญรัตน๑ เดยะดี
ตลอดปีการศึกษา ๑.ด.ญ.วรรณพร วรรณสณฑ๑
๒.ด.ญ.สิริวิมล ทองเหล็ก
๓.ด.ญ.สมพร ทรัพย๑ดก
๔.นางวิรัช เอกษัตริย๑
๕.นายประภาส วรรณา
๖.นางพรพรรณ ศรีสมบัติ
๗.นางสาวอนุสรา บํอทอง

๒.ฐานคนมีน้ายา

ผลิตน้ายาเอนกประสงค๑ จาก
พืชสมุนไพรในท๎องถิ่น เชํน
น้ายาล๎างจาน
น้ายาล๎างรถ
น้ายาล๎างห๎องน้า
น้ายาซักผ๎า
น้ายาปรับผ๎านุํม
น้ายาถูพื้น

๓.ฐานคนฮักแมํ

การทานาแปลงสาธิต
ตลอดปีการศึกษา
ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพคุณภาพสูง
ผลิตปุ๋ยน้าชีวภาพ (สูตร N,P,K)
ผลิตฮอร๑โมนพํอ
ผลิตฮอร๑โมนแมํ
ผลิตฮอร๑โมนไขํ
ผลิตฮอร๑โมนทางดํวน
ผลิตฮอร๑โมนปลาร๎า
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ชื่อฐาน
การเรียนรู๎ที่
๑.ฐานคนไร๎สาร

๑.ด.ช.พีรสิทธิ์ ฤทธิ์มหา
๒.ด.ช.วรรณธนะ วรรณสณฑ๑
๓.ด.ช.ธวัชชัย แสนสุข
๔.ด.ช.จิรภาส สีสุนธ๑
๕.ด.ช.สุริยา ศรีวงษา
๖.นายมนูญ โคตรแสง
๗.นายจีน โคตรนันต๑
๘.นางเรณู โคตรนันต๑
๙.นายธนกร ตะเกิดมี
๑๐.นางบุญญรัตน๑ เดยะดี

๖.ฐานคนเพาะเห็ด
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๕.ฐานคนปลูกผัก
ปลอดสารพิษ

ระยะเวลา
ผู๎รับผิดชอบ
ดาเนินการ
การเลี้ยงไกํไขํ
ตลอดปีการศึกษา ๑.ด.ช.สุริยา หงส๑ทอง
การเลี้ยงหมูหลุม
๒.ด.ช.กรวิชญ๑ พรรณรักษ๑
การเลี้ยงหมูปุา
๓.ด.ช.อานุภาพ กัณหาจร
การเลี้ยงปลาในบํอซีเมนต๑
๔.ด.ช.วุฒิไกร ทองอุํน
การเลี้ยงปลาในบํอดิน
๕.นายพนม ทองอุํน
๖.นายไสว
โทกุล
๗.นายเติม
วิทาทิน
๘.นายชลทิศ สีหานาวี
๙.นายธนกร ตะเกิดมี
๑๐.นางบุญญรัตน๑ เดยะดี
การปลูกผักคอนโด (ผักขจร) ตลอดปีการศึกษา ๑.ด.ญ.สุภาวดี สีสุนธ๑
การปลูกผักในยางรถยนต๑
๒.ด.ญ.พิมลพรรณ สารสิน
การปลูกถั่วฝ๓กยาว
๓.ด.ญ.วริศรา หงส๑ทอง
การปลูกมะเขือ
๔.นางประภาส พันธ๑สุข
การปลูกพริก
๕.นางเมิน
สาแดงชัย
การปลูกหอมแบํง
๖.นางสุภารัตน๑ พรรณรักษ๑
๗.นางบุญเรือง อํอนคา
๘.น.ส.อนุสรา บํอทอง
๙.น.ส.อัญชลี เดยะดี
๑๐.นางบุญญรัตน๑ เดยะดี
การผลิตก๎อนเชื้อเห็ดภูฐาน
ตลอดปีการศึกษา ๑.ด.ญ.รัตนาพร โลเด
การผลิตก๎อนเชื้อเห็ดขอนขาว
๒.ด.ญ.วรรณภา ชนะมาร
การแปรรูปเห็ด
๓.ด.ญ.กัญญารัตน๑ พรรณรักษ๑
๔.นางสาราญ บรรพรต

2556

๔.ฐานคนเลี้ยงสัตว๑

กิจกรรมสาธิต/ฝึกปฏิบัติ

๕.นางทิพย๑อาภา วุฒิชัยนาวรรณ

๖.นางเย็นฤดี
๗.นางสมัย
๘.น.ส.อนุสรา
๙.นางบุญญรัตน๑

สารสิน
พันธุ
บํอทอง
เดยะดี

OSOI
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ชื่อฐานการเรียนรู๎ที่

กิจกรรมสาธิต/ฝึกปฏิบัติ

๗.ฐานคนท๎ายเขื่อน

การทาปลาร๎าจากปลาซิวแก๎ว
การทาข๎าวเกรียบปลาซิวแก๎ว
การทาปลาซิวแก๎วแดดเดียว
การทาปลาซิวแก๎วทอดกรอบ
การทาทอดมันปลาซิวแก๎ว

บ

ระยะเวลา
ผู๎รับผิดชอบ
ดาเนินการ
ตลอดปีการศึกษา ๑.ด.ญ.ปนัดดา วารีย๑
๒.ด.ญ.ปทุมรัตน๑ บรรพต
๓.ด.ญ.ลูกน้า ไชยเลศ
๔.ด.ญ.แสงโสม โคตรนันต๑
๕.นายสนธ๑
น๎อยปูอง
๖.นางสมจิต
ตะแก๎ว
๗.นางดานุรัตน๑ สีสุนธ๑
๘.นายวัฒนา จวงหาญ
๙.น.ส.อนุสรา บํอทอง
๑๐.นางพรพรรณ สีสมบัติ
๑๑.นางบุญญรัตน๑ เดยะดี

ทสรุป
ของความสาเร็จ

ความสาเร็จของการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา เพือ่ การมี
งานทา ภายใต๎ยุทธศาสตร๑ ๒ ขาก๎าวเดินพร๎อมกันโรงเรียนบ๎านดงน๎อย
สรุปโดยสังเขป ดังนี้
ผลการจัดกิจกรรมพัฒนา ๗ ฐานการเรียนรู๎สูํการจัด
การศึกษาเพื่อการมีงานทา ภายใต๎ยุทธศาสตร๑ ๒ ขาก๎าวเดินพร๎อมกัน
โรงเรียนบ๎านดงน๎อย ในปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๕ ให๎กับนักเรียน
ประชาชน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จาแนกเป็น นักเรียนโรงเรียนบ๎านดงน๎อย จานวน ๕๙ คน นักเรียน
โรงเรียนอืน่ จานวน ๑๓๐ คน ครูโรงเรียนอื่นที่มาศึกษาดูงาน จานวน ๙๕๐ คน ประชาชนทั่วไปจานวน
๖๐ คน
ผลทีเ่ กิดกับผูเ๎ รียน อาทิ
ปีที่ได๎รับรางวัล
ชื่อรางวัล
หนํวยงานที่มอบรางวัล
พ.ศ.๒๕๕๔ โครงงานวิทยาศาสตร๑ ระดับเหรียญทอง
สพป.อุดรธานี
พ.ศ.๒๕๕๔ โครงงานอาชีพ ระดับเหรียญทอง
สพป.อุดรธานี
พ.ศ.๒๕๕๕ โครงงานอาชีพ ระดับเหรียญทอง
สพป.อุดรธานี

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๕

กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงาน สกสค.
กระทรวงศึกษาธิการ

ศูนย๑สํงเสริมสังคมแหํง
การเรียนรู๎และคุณภาพ
เยาวชน
บุคลากรดีเดํนด๎านเศรษฐกิจพอเพียง
สพป.อุดรธานี เขต ๔
เหรียญทอง กิจกรรมการประกวดนาเสนอผลงานการนิเทศ สนง.คณะกรรมการ
การศึกษาและการบริหารจัดการศึกษา งานศิลปะหัตกรรม การศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.มหาสารคาม
กระทรวงศึกษาธิการ
โครงการตามรอยเกียรติยศครูผู๎มีอุดมการณ๑
สพป.อุดรธานี เขต ๔
และจิตวิญญาณครู
เป็นผู๎ได๎สร๎างคุณงามความดีและสร๎างชื่อเสียงให๎กับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔
หนึ่งแสนครูดี
คุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู๎ทาคุณประโยชน๑ทางด๎านการศึกษาของสานักงาน
สานักงาน สกสค.
สกสค.กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ปรึกษากลุํมยุวเกษตรกรดีเดํน ระดับจังหวัด
จังหวัดอุดรธานี
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กระทรวงศึกษาธิการ
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พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๔

หนํวยงานที่มอบรางวัล
สปจ.อุดรธานี
สปจ.อุดรธานี
สปจ.อุดรธานี
สปจ.อุดรธานี
กศน.อาเภอกุดจับ
สปจ.อุดรธานี
คุรุสภาอาเภอกุดจับ
สพท.อุดรธานี เขต ๔
สพท.อุดรธานี เขต ๔
กระทรวงศึกษาธิการ

OSOI

๕.๔.๓.๒) ผลที่เกิดกับครู
ปีที่ได๎รับรางวัล
ชื่อรางวัล
พ.ศ.๒๕๓๒
ครูกลุํมสร๎างเสริมประสบการณ๑ชีวิตดีเดํน
พ.ศ.๒๕๓๓
ครูการงานพื้นฐานอาชีพดีเดํน
พ.ศ.๒๕๓๔
ครูการงานพื้นฐานอาชีพดีเดํน
พ.ศ.๒๕๓๕
ครูการงานพื้นฐานอาชีพดีเดํน
พ.ศ.๒๕๔๐
ครูผู๎สอนสายสามัญทางไกลดีเดํน
พ.ศ.๒๕๔๓
ครูการงานพื้นฐานอาชีพดีเดํน
พ.ศ.๒๕๔๔
ครูผู๎ให๎บริการชุมชนดีเดํน
พ.ศ.๒๕๔๖
ครูผู๎สอนกลุํมสาระการงานพื้นฐานอาชีพดีเดํน
พ.ศ.๒๕๔๗
ครูต๎นแบบปฏิรูปการเรียนรู๎กลุํมสาระการงานอาชีพดีเดํน
พ.ศ.๒๕๕๐
ผู๎ทาคุณประโยชน๑ตํอการพัฒนาวิชาชีพตามโครงการ
พัฒนาชีวิตครู กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.๒๕๕๔
เป็นบุคลากรดีเดํนด๎านการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.๒๕๕๔
เป็นผู๎ทาคุณประโยชน๑ตํอโครงการพัฒนาชีวิตครู
พ.ศ.๒๕๕๔
เป็นผู๎ประสบความสาเร็จในการดารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง “ด๎านการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน”
พ.ศ.๒๕๕๔
ครูสอนดี

162

ปีที่ได๎รับรางวัล
ชื่อรางวัล
พ.ศ.๒๕๕๕
ได๎รํวมจัดนิทรรศการ “การดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ในงานวันเกียรติยศ
พ.ศ.๒๕๕๕
รางวัลชมเชย กลุํมยุวเกษตรกรดีเดํน ระดับจังหวัด
พ.ศ.๒๕๕๖
โรงเรียนเกษตรอินทรีย๑

หนํวยงานที่มอบรางวัล
สพป.อุดรธานี เขต ๔
จังหวัดอุดรธานี
สถานีพัฒนาที่ดิน
จังหวัดอุดรธานี

2556
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ผลทีเ่ กิดกับโรงเรียน

ผลทีเ่ กิดกับชุมชน
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ปีที่ได๎รับรางวัล
ชื่อรางวัล
พ.ศ. ๒๕๕๔ นายพูลทรัพย๑ ทองอุํน ประธานกลุํมครอบครัวพอเพียง
โรงเรียนบ๎านดงน๎อย ได๎รับรางวัล ชาวนาดีเดํน
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

163

หนํวยงานที่มอบรางวัล
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ๑

G 25

ข๎

อค๎นพบ
ต๎นแบบของแนวทางการพัฒนา

โรงเรียนแม่แจ่มได้มองเห็นคุณค่าสาคัญประการหนึ่งในการส่งเสริม
นักเรียนเกิดความตระหนักถึงความสาคัญของผ้าชนเผ่าในท้องถิ่น นั่นคือ
คุณค่าความสวยงามของลวดลายผ้าตีนจกแม่แจ่มที่เป็นลายโบราณทั้ง ๑๖
ลาย และความโดดเด่นของผ้าตีนจกแม่แจ่มที่มีลักษณะการทอไม่เหมือนใคร
คือเป็นการทอคว่าลาย จะมีความเป็นระเบียบของเส้นด้าย ที่ใช้ทอสามารถ
ใช้ได้ทั้งสองด้าน
การที่ “ผ้าตีนจกแม่แจ่ม” ซึ่งเปรียบเสมือน “สัญลักษณ์” ของอาเภอ

2556

โรงเรียนแมํแจํม เลขที่ ๑๘๐ หมูํ ๑๒ ตาบล ชํางเคิ่ง อาเภอ
แมํแจํม จังหวัด เชียงใหมํ สังกัด สพม. เขต ๓๔ จังหวัด เชียงใหมํ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ป๓จจุบนั : นายธวัช นามสกุล นะติกา ดารงตาแหนํง ผู๎อานวยการ
โรงเรียนแมํแจํม ผู๎บริหาร คณะครู และผู๎เกี่ยวข๎องได๎สร๎างสรรค๑
และพัฒนา นวัตกรรมการศึกษาด๎านแหลํงเรียนรู๎ เรือ่ งศูนย๑การเรียนรู๎ ๔ ชนเผํา “สืบสานงานศิลป์ ผ๎าถิน่ เมืองแจ๐ม
” จนประสบความสาเร็จ
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ณ โรงเรียนแมํแจํม
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แม่แจ่มได้รับการอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบันทาให้ชาวแม่แจ่มต่างได้
ตระหนักถึงความวิริยะและอุตสาหะในการสร้างสรรค์ของบรรพบุรุษ
ที่ส่งต่อสืบทอดมรดกทางหัตถกรรมอันล้าค่ามิให้สูญหายไปตาม
กาลเวลาในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ กระทรวงวัฒนธรรมโดย
สานักงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้นาผ้าตีนจกแม่แจ่ม
ไปขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (ขยายความคือ
เป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ) เดือน มกราคม
๒๕๕๕ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้อนุญาตให้ใช้ ตราG.I.ติดตีนจกที่
ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบภายในอาเภอแม่แจ่ม
ผลดีที่เกิดขึ้นจากการที่ผ้าตีนจกแม่แจ่มได้รับขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ คือ
๑. ได้รับการคุ้มครองให้ผ้าตีนจกแม่แจ่มเป็นมรดกอันล้าค่า
เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของคนแม่จ่ม
๒. ได้รับการประชาสัมพันธ์ไปทั่วประเทศและต่างประเทศ
โดยข้อมูลของ G.I.
๓. ได้รับความเชื่อถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผ่าน
การตรวจสอบคุณภาพแล้ว
๔. ช่างทอได้รับเงินค่าจ้างทอเพิ่มขึ้นเกินครึ่งจากของเดิมที่
เคยได้ทาให้ช่วยเหลือครอบครัวได้มากขึ้น
๕. ช่างทอที่ได้ทิ้งกี่ทอผ้าไปประกอบอาชีพอื่นได้หวน
กลับมาทอตีนจกดังเดิม
๖. มีนักศึกษา นักวิชาการและกลุ่มบุคคลภายนอกเข้ามา
ศึกษาเรียนรู้เรื่องผ้าตีนจกมากขึ้น
โรงเรียนแม่แจ่มจึงได้มีแนวคิดที่จะจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายให้แก่นักเรียน มีการประสานความ
ร่วมมือกับชุมชน แหล่งภูมิปัญญา วิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวกับผ้าทอท้องถิ่น และรวบรวมเป็น ศูนย์ การเรียนรู้ ๔ น
เผ่ า “สื บสานงานศิลป์ ผ้ าถิ่นเมืองแจ๋ ม”เพื่อให้นักเรียนมีจิตสานึกในการรักศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ตนเอง รู้จักรากเหง้า ความเป็นมา ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน เชิดชู ผ้าถิ่นของตนมิให้สูญหาย เกิดทักษะการคิดและ
ปฏิบัติมีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บนหลักการที่ว่าความรู้ที่เกิดจากการลงมือ

ปฏิบัติเป็นความรู้ที่ฝังแน่นและยั่งยืน และมีแนวคิดที่จัดทาผ้าถิ่นของตนให้เกิดมาตรฐานในการจัดทาผลิตภัณฑ์ให้
ตรงกับความต้องการของตลาด จนนักเรียนสามารถพัฒนาเป็นอาชีพได้ในอนาคต เพื่อการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

มิปญ
๓ ญาสร๎างสรรค๑

2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติจริงในแหล่งเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อให้นักเรียนมีจิตสานึกในการรักศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนอง จนสามารถพัฒนาเป็น
อาชีพในอนาคตได้
ในการดาเนินการดังกลําว ผู๎บริหาร คณะครู และผู๎มีสํวนเกื้อหนุนได๎ดาเนินการออกแบบการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา ศูนย๑การเรียนรู๎ ๔
ชนเผํา “สืบสานงานศิลป์
ผ๎าถิน่ เมืองแจ๐ม”ไว๎อยําง
เป็นระบบ ดังนี้

2556

ด๎วยตวามตระหนักถึงคุณคําจากภูมิป๓ญญา
ของบรรพชนท๎องถิ่นที่สร๎างสรรค๑ภูมิป๓ญญาเป็นมรดก
ล้าคําให๎แกํมนุษยชาติ ผู๎บริหาร คณะครู และ
ผู๎เกี่ยวข๎องได๎สร๎างสรรค๑และพัฒนา นวัตกรรม
การศึกษาด๎านแหลํงเรียนรู๎ เรื่องศูนย๑การเรียนรู๎ ๔ ชน
เผํา “สืบสานงานศิลป์ ผ๎าถิน่ เมืองแจ๐ม”เพื่อสืบ
สานมรดกภูมิป๓ญญาดังกลําวให๎คงดารงอยูํคูํท๎องถื่นสืบไปในอนาคต โดยกาหนดวัตถุประสงค๑สาคัญไว๎ 3 ประการ
ได๎แกํ
1.สร๎างศูนย์ การเรียนรู้ ๔ นเผ่ า “สื บสานงานศิลป์ ผ้ าถิ่นเมืองแจ๋ ม”
โดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ของนักเรียน ชุมชน และผู้ที่สนใจ
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นอกจากนี้ได๎น๎อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในโรงเรียนที่ชุมชนมี
สํวนรํวมดาเนินการพัฒนานวัตกรรมดังกลําว
ควบคูํกันไป โดยมีเปูาหมายปลายทางที่สาคัญ
ได๎แกํการนาไปประยุกต๑ใช๎ในวิถีชีวิตประจาวัน
และนาไปสูํความคิดสร๎างสรรค๑ใหมํๆ ในการ
สร๎างองค๑ความรู๎ใหมํที่เป็นเอกลักษณ๑อยําง
สร๎างสรรค๑ในหลากหลายมิติทฤษฎีการสร๎างองค๑
ความรู๎ด๎วยตนเอง (Constructionism)
เป็นทฤษฎีทางการศึกษาที่พัฒนาขึ้น
โดย Professor Seymour Papert แหํง M.I.T.

ความสาเร็จของความคิดสร๎างสรรค๑ และการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาศูนย๑การเรียนรู๎ ๔ ชนเผํา “สืบ
สานงานศิลป์ ผ๎าถิน่ เมืองแจ๐ม”ในมิติตํางๆ อาทิ
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ของความสาเร็จ
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(Massachusette Institute of Technology) ทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิ
สซึ่ม (Constructionism) เป็นทฤษฎีการเรียนรู๎ที่เน๎นนักเรียนเป็น
ผู๎สร๎างองค๑ความรู๎ด๎วยตนเอง เกิดจากการที่ครูเป็นผู๎สนับสนุนให๎
นักเรียนได๎คิดวิเคราะห๑เชื่อมโยงจากประสบการเดิม ความรู๎เดิมที่ตนมี
อยูํแล๎ว กับประสบการณ๑ใหมํ ความรู๎ใหมํที่ได๎รับ การลงมือปฏิบัติหรือ
สร๎างผลงานที่ตนเองสนใจ ภายใต๎บรรยากาศและสภาพแวดล๎อมในการ
เรียนรู๎ที่ดี มีเครื่องมืออุปกรณ๑ในการประกอบกิจกรรมการเรียนรู๎ที่
เหมาะสม มีการใช๎เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือการรู๎จักแสวงหาคาตอบจาก
แหลํงความรู๎ตํางๆด๎วยตนเองเป็นผลให๎เกิดพฤติกรรมที่ฝ๓งแนํนเมื่อ
นักเรียน "เรียนรู๎วําจะเรียนรูไ๎ ด๎อยํางไร (Learn how to Learn)"โดยที่ครูเป็นผู๎จัดบรรยากาศกาเรียนการสอน ที่
เปิดโอกาสให๎นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนด๎วยตนเองโดยมีทางเลือกในการเรียนรู๎ที่หลากหลาย(Many
Choice) และเรียนรู๎อยํางมีความสุข เป็นผู๎คอยให๎ความชํวยเหลือ อานวยความสะดวกให๎นักเรียนได๎เกิดการเรียนรู๎
รํวมกัน(Social value) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับสมาชิกภายในกลุํม ทาให๎นักเรียนเห็นวําคนเป็นแหลํงความรู๎อีก
แหลํงหนึ่งที่สาคัญ เป็นการจัดประสบการณ๑เพื่อเตรียมคนออกไปเผชิญโลก ถ๎านักเรียนเห็นวําคนเป็นแหลํงความรู๎
สาคัญและสามารถแลกเปลี่ยนความรู๎กันได๎ เมื่อเขาจบออกไปก็จะปรับตัวได๎งํายและทางานรํวมกับผู๎อื่นอยํางมี
ประสิทธิภาพ โดยครูเป็นผู๎ควบคุมกระบวนการจัดการเรียนรู๎ให๎บรรลุตามเปูาหมายที่กาหนดไว๎

ด๎านนักเรียน
 ได๎รับการปลูกฝ๓งจิตสานึกในการรักศิลปวัฒนธรรมภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นของตนอง รู๎จักรากเหง๎า ความ
เป็นมารํวมอนุรักษ๑ สืบสาน เชิดชู ผ๎าถิ่นของตนมิให๎สูญหายไปกับกาลเวลา
 ได๎รับความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องขั้นตอนกระบวนการผลิตผ๎าทอชนเผําตํางๆ
 สามารถนาผ๎าทอมาจัดทาผลิตภัณฑ๑ได๎หลากหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มมูลคําสินค๎า
และเทคนิคการดูแลลูกค๎า ซึ่งสามารถนาไปเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคตได๎

OSOI

 มีความรู๎ในการจัดจาหนํายสินค๎า รวมถึงการทาบัญชีควบคุมรายการสินค๎า บัญชีรายรับ – รายจําย
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 ได๎มีโอกาสออกไปศึกษาดูงาน ในสถานที่ตํางๆ ทั้งในท๎องถิ่น ตํางจังหวัดและตํางภูมิภาค
 ได๎มีโอกาสนาสินค๎าและผลิตภัณฑ๑ผ๎าทอตีนจกไปจาหนํายในงานศิลปหัตถกรรมนัก เรียนระดับชาติ
ครั้งที่๖๒ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ ศูนย๑แสดงสินค๎าอิมแพค เมืองทองธานี
 ได๎รับประสบการณ๑ในการแบํงป๓น การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และการทางานเป็นทีม
 ได๎รับการปูพื้นฐานอาชีพ ซึ่งสามารถสร๎างเป็นอาชีพของตนเองในอนาคตได๎
 ความสารถในการแสดงนาฎศิลป์ฟูอนราชนเผํา
ด๎านครู
 มีการจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่หลากหลายโดยใช๎แหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
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 มีความรู๎ความเข๎าใจเรื่องขั้นตินกระบวนการผลิตผ๎าทอชนเผําตํางๆ
 สามารถเป็นวิทยากรในการแนะนาการผลิตเพื่อเพิ่มมูลคําสินค๎าและเทคนิคการจาหนํายสินค๎า
ด๎านโรงเรียน
 มีแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียนที่สํงเสริมคุณภาพชีวิตผู๎เรียนได๎อยํางหลากหลาย
 มีความรํวมมือและประสนงานกับชุมชน หนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข๎อง
สํงเสริมให๎นักเรียนมีจิตสานึกในการรักศิลปวัฒนธรรมภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นของตนอง รู๎จักรากเหง๎า ความ
เป็นมา รํวมอนุรักษ๑ สืบสาน เชิดชู ผ๎าถิ่นของตน
 สํงเสริมให๎นักเรียนมีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ และสามารถพัฒนาอาชีพตามบริบทชนเผําให๎ไป
2556

สูํสากลในมิติใหมํๆที่สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย อาทิ
 ด๎านรูปแบบของผลิตภัณฑ๑เพื่อเพิ่มมูลคําสินค๎า
 ด๎านการการตลาด
 สนับ สนุน นักเรียนนาผลิต ภัณฑ๑ ผ๎าทอตีน จกไปจ าหนํ ายในงานศิ ลปหั ตถกรรมนักเรีย น
ระดับชาติครั้งที่ ๖๒ ณ อิมแพค เมืองทองธานี
ด๎านหนํวยงานทีเ่ กีย่ วข๎อง
 นักเรียนได๎นาผลิตภัณฑ๑ผ๎าทอจาหนํายให๎กับชุมชนนาไปแปรรูป

OSOI

 โรงเรียนได๎รับความรํวมมือจากศูนย๑จาหนํายหัตกรรมตํางๆในการจัดวางผลิตภัณฑ๑ของนักเรียน
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ด๎านชุมชน
ของท๎องถิ่นมิให๎สูญหาย

2556

๑. ชุมชน ผู๎ปกครองมีความภาคภูมิใจในความสาเร็จของลูกหลานที่ได๎รํวกันสืบทอดภูมิป๓ญญาอันล้าคํา
๒. มีความยินดีและเต็มใจสนับสนุนการนาผลิตภัณ ฑ๑ที่เป็นสัญ ลักษณ๑ของอาเภอแมํแจํมไปจาหนํายใน
ระดับตํางๆ เพื่อเป็นการสร๎างชื่อเสียงให๎กับชุมชน และเป็นชํองทางในการสํงเสริมตลาดผ๎าทอท๎องถิ่นแมํแจํม

OSOI

ให๎เป็นที่รู๎จักอีกชํองทางหนึ่ง
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G 32
แหลํงเรียนรูส๎ ปูํ ระชาคมอาเซียนและประชาคมโลกบนพืน้ ฐานของ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ป

OSOI
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ฐมบท และ ปรากฏการณ๑
ณ โรงเรียนปากเกร็ด
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โรงเรียนปากเกร็ด เลขที่ ๑๒๘/๓๗ ถนนแจ๎ง
วัฒนะ ต. ปากเกร็ด อ. ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ จังหวัด
นนทบุรี สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ป๓จจุบนั : นายธนะสิทธิ์ ศิริวรธรรม
ดารงตาแหนํง ผู๎อานวยการโรงเรียนปากเกร็ด ผู๎บริหาร
คณะครู และผู๎เกี่ยวข๎องได๎สร๎างสรรค๑และพัฒนา นวัตกรรม
การศึกษาด๎านแหลํงเรียนรู๎ เรือ่ งแหลํงเรียนรูส๎ ปูํ ระชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกบนพืน้ ฐานของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จนประสบความสาเร็จ

ข๎

อค๎นพบ
ต๎นแบบของแนวทางการพัฒนา

เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการโดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได๎ดาเนินการ
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อยกระดับโรงเรียนให๎มีการจัดการเรียนการสอนและการบริหารระบบคุณภาพ
(Quality System) มุํงให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค๑(Learner Profile) เทียบเคียงมาตรฐานสากล (World
Class Standard) ผู๎เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) เพื่อเป็นการเตรียมความพร๎อมให๎กับเยาวชน
ไทยกํอนการเข๎าสูํประชาคมอาเซียนและเป็นสํวนหนึ่งของประชาคมโลก โรงเรียนปากเกร็ด เป็นหนึ่งในโรงเรียน
มาตรฐานสากลและโรงเรียนคูํพัฒนาไทย – อินโดนีเซีย โรงเรียนปากเกร็ดจึงได๎มีการจัดทาแผนปฏิบัติการสาหรับ
การดาเนินโครงการและกิจกรรมความรํวมมือกับหลายๆ ประเทศ ในทวีปเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา มีการจัดทา
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โรงเรียนปากเกร็ด ตระหนักวําบุคลากรทุกฝุายของโรงเรียนปากเกร็ดจาเป็นต๎องมีองค๑ความรู๎เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงเสริมสร๎าง พัฒนาให๎นักเรียน ครู ชุมชน เกิดความ
ตระหนักและเกิดความรู๎ความเข๎าใจ เกี่ยวกับประชาคมโลกและประชาคมอาเซียนให๎มากที่สุด เพื่อให๎รู๎เขารู๎เรา
เนื่องจากประเทศไทยมีความตระหนักรู๎ในเรื่องอาเซียนที่ด๎อยกวําประเทศอื่น สถานะของคนไทยในตอนนี้กาลังอยูํ
ในภาวะเขารู๎เรา แตํเราไมํรู๎เขา หมายความวํา ทุกประเทศในชาติสมาชิกอาเซียนมีการเรียนรู๎ และเตรียมพร๎อมสูํ
การเข๎าเป็นประชาคมอาเซียนเป็นอยํางดี ในขณะที่ประเทศไทยมีความตระหนักรู๎ในเรื่องอาเซียนทีด่ ๎อยกวํา
ประเทศอื่น ซึ่งอยูํในลาดับที่ 8 คิดเป็นร๎อยละ 67 จากสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ดังนั้นสถานศึกษาจะต๎องมี
ยุทธศาสตร๑ในเชิงรุก มากกวํารับ ต๎องเรํงสร๎างความรู๎และทักษะให๎นักเรียน โดยสร๎างความมั่นใจให๎กล๎าเรียนรู๎
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ต๎องให๎เด็กสื่อสารได๎โดยไมํต๎องอาย อีกทั้งต๎องใช๎เทคโนโลยีให๎เป็นประโยชน๑ นามาสร๎าง
เครือขํายในการติดตํอแลกเปลี่ยนระหวํางประเทศสมาชิกด๎วยกัน นอกจากนี้ ต๎องสร๎างภาวะผู๎นาให๎เกิดขึ้น และที่
สาคัญต๎องเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม ควบคูํกับการมีคุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ ภายใต๎
วัตถุประสงค๑สาคัญ ดังนี้

2556

MOU รํวมกับ 4 ประเทศและหนึ่งเขตปกครองพิเศษ
เพื่อรํวมมือพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑โดยผํานการศึกษา ได๎แกํ
ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศจีน ประเทศ
เกาหลีใต๎ และเขตปกครองพิเศษฮํองกง นอกจากนี้ทางโรงเรียน
ปากเกร็ด ยังมีกิจกรรมและความสัมพันธ๑กับประเทศตํางๆ เชํน
ประเทศฟิลิปปินส๑ ประเทศภูฎาน ประเทศญี่ปุน ประเทศ
ฟินแลนด๑ ประเทศแอฟริกาใต๎

1.
เพื่อเป็นนวัตกรรมแหลํงเรียนรู๎สูํประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกบนพื้นฐานของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให๎กับนักเรียน ครู ชุมชน และสังคม

OSOI

2.
เพื่อเป็นต๎นแบบในการจัดสร๎างแหลํงเรียนรู๎สูํประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกบนพื้นฐานของ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให๎กับหนํวยงานที่สนใจ

172

3.
เพื่อรวบรวมองค๑ความรู๎ในด๎านการจัดสร๎างแหลํงเรียนรู๎และในการจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงสูํ
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
4.
เพื่อเป็นการเผยแพรํพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวในการน๎อมนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดสร๎างแหลํงเรียนรู๎สูํประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
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ภู

มิปญ
๓ ญาสร๎างสรรค๑
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

การสร๎างสรรค๑และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาแหลํงเรียนรูส๎ ูํประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
บนพืน้ ฐานของ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได๎ดาเนินการออกแบบนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนา ไว๎ดงั นี้
กรอบแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม
แหลํงเรียนรูส๎ ปูํ ระชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
กรอบแนวคิดการพัฒนา

2556

นโยบาย แนวคิด ทฤษฎี โครงการ
- ประชาคมอาเซียน
- ประชาคมโลก
- การจัดการเรียนรู๎
วงจรเดมมิง่ )Deming Cycle(

นวัตกรรมศูนย์แหล่งเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

Plan - Do - Check - Act

หลักการจัดการคุณภาพ 14 ข้อ
)14 points for management)

OSOI

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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บนพืน้ ฐานของหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพียง โรงเรียนปากเกร็ด
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ลงมือปฏิบัติโดยใช๎ วงจรเดมมิ่ง" )Deming Cycle)" ใน 4 ขั้น ได๎แกํ
1. การวางแผน )Plan) มีการวางแผนสร๎างสรรค๑ศูนย๑
นวัตกรรมแหลํงเรียนรู๎รวํ มกันโดยใช๎ข๎อมูลที่มีอยูํ รวมทั้งข๎อมูลที่เก็บ
รวบรวมขึ้นมาใหมํ โดยในแตํละปีการศึกษาจะมีการจัดทาแผนพัฒนา
ตํอยอดโครงการและกิจกรรม
2. การทา )Do) ลงมือทาโดยนาแผนไปสูํการปฏิบัติ ศูนย๑
แหลํงเรียนรู๎สูํประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกโรงเรียนปากเกร็ด
มีการทากิจกรรมทั้งในประเทศและตํางประเทศ กิจกรรมทางวิชาการที่มีตํอเนื่องตลอดปีการศึกษา กิจกรรมการ
แขํงขัน กิจกรรมการขยายผลและประชาสัมพันธ๑เผยแพรํองค๑ความรู๎
3.การตรวจสอบ )Check) ศูนย๑แหลํงเรียนรู๎สูํประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โรงเรียนปาเกร็ด มี
การตรวจสอบ ประเมินหรือสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นวํามีการเปลี่ยนแปลง มากน๎อยเพียงใดและเป็นไปในทางใดในทุก
ขั้นตอนของการดาเนินการ
4.การแก๎ไข )Act) หรือลงมือแก๎ไข )Corrective action) หลังจากที่ได๎ศึกษาผลลัพธ๑ดูแล๎ว ศูนย๑แหลํง
เรียนรู๎สูํประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกโรงเรียนปากเกร็ด มีการดาเนินการแก๎ไขตามที่จาเป็น ดังแสดงได๎ดัง
ภาพ

OSOI

โรงเรียนปากเกร็ด นาแนวคิดและทฤษฎีของ Edward
Damming มาบูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนามา
ประยุกต๑ใช๎ในการจัดสร๎างแหลํงเรียนรู๎สูํประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกโดย Edward Damming เห็นวําการจัดการคุณภาพที่
ประสบความสาเร็จนั้นผู๎บริหารต๎องมีบทบาทหลายด๎าน ประการแรก
สุด ต๎องยอมรับและผูกพันตามหลักการจัดการคุณภาพ ฯ โดยได๎เริ่ม
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การพัฒนานวัตกรรมศูนย๑แหลํง เรียนรู๎ สูํประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกบนพื้นฐานของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนปากเกร็ด มีการกระทาซ้าไปเรื่อยๆ เพื่อสรุปเป็นบทเรียนอยูํตลอดตามวงจรเดม
มิ่ง ยิ่งกวํานั้นมีการสร๎างความเข๎าใจด๎วยวําการบริหารจัดการคุณภาพไมํใชํสงครามที่ผู๎บริหารจะรบชนะด๎วยตัวคน
เดียว การจัดการคุณภาพจะประสบความสาเร็จได๎ ต๎องเป็นการกระทาทั่วทั้งองค๑การ เพราะการจัดการคุณภาพ
เป็นปรัชญาสาหรับองค๑การและคนทุกคน ศูนย๑แหลํงเรียนรู๎สูํประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกโรงเรียนปาก
เกร็ด เกิดจากการมีสํวนรํวมของทีมงานที่เข๎มแข็ง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง
ศูนย๑แหลํงเรียนรู๎สูํประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลกบนพื้ น ฐานของหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนปากเกร็ดได๎น๎อมนาหลัก
ปรั ชญ า ของ “เศร ษฐกิ จ พ อเพี ยง ”
ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ซึ่งเป็นปรัชญาที่ชี้ถึง
แนวทางการดารงอยูํและปฏิบัติตนของประชาชนใน
ทุกระดับตั้ง แตํระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึง
ระดั บ รั ฐ ทั้ ง ในการพั ฒ นาและบริ ห ารประเทศให๎
ด าเนิ น ไปในทางสายกลาง มาเป็ น กรอบในการ
พัฒนานวัตกรรม
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่ต๎องมีระบบภูมิคุ๎มกันใน
ตัวที่ดีพอสมควรตํอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต๎องอาศัย
ความรอบรู๎ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง และขณะเดียวกันจะต๎องเสริมสร๎างพื้นฐานจิตใจของคนใน
โรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียน ครูและบุคลากรทางการให๎มีสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย๑สุจริต และให๎มีความ
รอบรู๎ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด๎วยความอดทน ความเพียร มีสติป๓ญญา และความรอบคอบ

การวางแผน (Plan)

วงล๎อของเดมมิง่
การทา (Do)

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ต๎องใช๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบทุกข๎อทั้งด๎านความ
พอประมาณ ความมีเหตุผลและการมี
ภูมิคุ๎มกันในตัวที่ดีและจะต๎อง
ประกอบด๎วย 2 เงื่อนไขคือเงื่อนไข
ความรู๎และเงื่อนไขคุณธรรมเพราะจา
ทาให๎การวางแผนมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลถูกต๎องตามหลักคุณธรรม
และจริยธรรม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ต๎องใช๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบทุกข๎อเหมือนกับการวางแผน

แหลํงเรียนรูส๎ ปูํ ระชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก
มีการประชุมวางแผนอยูํเสมอเพื่อให๎
ทุ ก ค น มี สํ ว น รํ ว ม ใ น ก า ร ท า ง า น
หลักฐานจากภาพถําย

เอกสาร/หลักฐานของแหลํงเรียนรูส๎ ูํ
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
ทาโดยมีหลักคิดในที่นี้ใช๎หลักของเดม
มิ่งและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาบูรณากัน

2556

วงล๎อของเดมมิง่
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ตาราง แสดงความสัมพันธ๑ของวงจรเดมมิ่งกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รางวัลเหรี ยญเงิน 22 เรื่ อง | [Pick the date]

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถสรุปเป็นแผนภาพได๎ดังนี้
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การตรวจสอบ (Check)
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การแก๎ไข (Act)

177

สอดคล๎องกับเงื่อนไขความรู๎กับเงื่อนไข
คุณธรรมเพราะผูค๎ ชตรวจสอบต๎องมี
ความรู๎กับคุณธรรมประกอบกัน
สอดคล๎ อ งกั บ ความมี เ หตุ ผ ล การมี
ภูมิคุ๎มกันในตัวที่ดีและมีเงื่อนไขความรู๎
ประกอบ เพราะการแก๎ไขจะต๎องแก๎ไข
บนหลั กเหตุ และผล ผู๎ แก๎ ไขจะต๎อ งมี
ความรู๎ ป ระกอบเพื่ อ ไมํ ใ ห๎ ป๓ ญ หานั้ น
กลับมาอีกและหาวิธีการปูองกันอยําง
ยั่ ง ยื นก็ เป รี ย บเ ส มื อน กา ร ส ร๎ า ง
ภูมิคุ๎มกันในตัวและองค๑กรนั่นเอง

มีหนํวยงานจาก สพม.3 มาประเมิน
และมีหนํวยงานภายนอกมาเยี่ยมชม
และเขียนบันทึกเยี่ยมให๎คาติชม
มีการปรึกษาผู๎เชี่ยวชาญและหาความรู๎
เพิ่ ม เติ ม อยูํ เ ส ม อผํ า นการ อบร ม
สั ม ม น า ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร
แลกเปลี่ยนศึกษาดูง านทั้ง ในประเทศ
และตํางประเทศ นาองค๑ความรู๎ที่ได๎รับ
มาประยุกต๑ใช๎ในการแก๎ป๓ญหาอยํางมี
ความรอบรู๎ รอบคอบและระมัดระวัง

วงล๎อของเดมมิ่ง หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
แหลํงเรียนรู๎สูํประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
การวางแผน (Plan)
ต๎ อ งใช๎ ห ลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงประกอบทุกข๎อทั้งด๎านความพอประมาณ ความมี
เหตุผลและการมีภูมิคุ๎มกันในตัวที่ดีและจะต๎องประกอบด๎วย
2 เงื่อนไขคือเงื่อนไขความรู๎และเงื่อนไขคุณธรรมเพราะจา
ทาให๎การวางแผนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลถูกต๎อง
ตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม มีการประชุมวางแผนอยูํ
เสมอเพื่อให๎ทุกคนมีสํวนรํวมในการทางาน หลักฐานจาก
ภาพถําย วงล๎อของเดมมิ่ง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เอกสาร/หลั ก ฐานของแหลํ ง เรี ย นรู๎ สูํ ป ระชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก
การทา (Do) ต๎องใช๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบทุกข๎อเหมือนกับการวางแผน ทาโดยมี
หลักคิดในที่นี้ใช๎หลักของเดมมิ่งและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณากัน
การตรวจสอบ (Check) สอดคล๎องกับเงื่อนไขความรู๎กับเงื่อนไขคุณธรรมเพราะผู๎คชตรวจสอบต๎องมี
ความรู๎กับคุณธรรมประกอบกัน มีหนํวยงานจาก สพม.3 มาประเมินและมีหนํวยงานภายนอกมาเยี่ยมชมและ
เขียนบันทึกเยี่ยมให๎คาติชม
การแก๎ไข (Act) สอดคล๎ องกับความมี เหตุ ผล การมี ภูมิ คุ๎ม กันในตั วที่ ดีและมี เงื่ อนไขความรู๎ป ระกอบ
เพราะการแก๎ไขจะต๎องแก๎ไขบนหลักเหตุและผล ผู๎แก๎ไขจะต๎องมีความรู๎ประกอบเพื่อไมํให๎ป๓ญหานั้นกลับมาอีกและ
หาวิธีการปูองกันอยํางยั่งยืนก็เปรียบเสมือนการสร๎างภูมิคุ๎มกันในตัวและองค๑กรนั่นเอง มีก ารปรึก ษาผู๎ เชี่ ย วชาญ
และหาความรู๎เพิ่มเติมอยูํเสมอผํานการอบรม สัมมนา การจัดกิจกรรม การแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานทั้งในประเทศ
และตํางประเทศ นาองค๑ความรู๎ที่ได๎รับมาประยุกต๑ใช๎ในการแก๎ป๓ญหาอยํางมีความรอบรู๎ รอบคอบและระมัดระวัง

บ
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1. นัก เรี ย น ครู ชุ ม ชน และสั ง คม มีอ งค๑
ความรู๎ แ ละมี ก ารเตรี ย มความพร๎ อ มสู ง
มากขึ้น
2. แหลํ ง เรี ย นรู๎ สูํ ป ระชาคมอาเซี ย นและ
ประชาคมโลกได๎รับคัดเลื อกให๎เป็นศูน ย๑
อาเซียนศึกษาต๎นแบบของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
3. แหลํ ง เรี ย นรู๎ สูํ ป ระชาคมอาเซี ย นและ
ประชาคมโลกได๎ รับ การคัด เลื อ กให๎เ ป็ น
ศู น ย๑ อ า เ ซี ย น ศึ ก ษ า ต๎ น แ บ บ ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ

OSOI

ความสาเร็จของการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา แหลํงเรียนรูส๎ ปูํ ระชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกบนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สรุปโดยสังเขป ดังนี้
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ทสรุป
ของความสาเร็จ
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G 38
รายงานผลการพัฒนานวัตกรรมแหลํงเรียนรูโ๎ ดยใช๎ฐานการเรียนรูต๎ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด๎านการศึกษาของโรงเรียนบ๎านมํวงวิทยายน อาเภอดอนจาน จังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ๑

ป

2556
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ฐมบท และ ปรากฏการณ๑
ณ โรงเรียนบ๎านมํวงวิทยายน

โรงเรียนบ๎านมํวงวิทยายน ถนน โยธาธิการ- แกํงนาขาม ตาบล แขวง มํวงนา อาเภอ ดอนจาน
จังหวัด กาฬสินธุ๑ สพป. กาฬสินธุ๑ เขต 1 จังหวัด กาฬสินธุ๑
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ป๓จจุบนั : นางวันเพ็ญ ฤทธิรุํง ดารงตาแหนํง ผู๎อานวยการชานาญ
การพิเศษ
ผู๎บริหาร คณะครู และผู๎เกี่ยวข๎องได๎สร๎างสรรค๑และพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา ด๎านแหลํงเรียนรู๎ เรือ่ ง รายงานผลการพัฒนา
นวัตกรรมแหลํงเรียนรูโ๎ ดยใช๎ฐานการเรียนรูต๎ ามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด๎านการศึกษาของโรงเรียนบ๎านมํวงวิทยายน อาเภอ
ดอนจาน จังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ๑ จนประสบความสาเร็จ

ข๎

อค๎นพบ
ต๎นแบบของแนวทางการพัฒนา

OSOI

โรงเรียนบ๎านมํวงวิทยายน เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางมีนักเรียน จานวน 147 คน ครูและ
บุคลากร 11 คน มีข๎อจากัดเรื่องงบประมาณที่จาเป็นตํอการพัฒนาแหลํง
เรียนรู๎ อันจะสํงผลตํอคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎กับ
ผู๎เรียน โรงเรียนบ๎านมํวงวิทยายน ผู๎บริหาร คณะครู และผู๎เกี่ยวข๎องได๎
รํวมกันศึกษาสภาพป๓จจุบันป๓ญหา และความต๎องการในการพัฒนาแหลํง
เรียนรู๎ด๎วยการระดมความคิด และการศึกษาสภาพป๓ญหาพบวํา โรงเรียน
บ๎านมํวงวิทยายน มีจุดเดํนในการจัดฐานการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งฐานการ
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จัดการเรียนรู๎ที่มีอยูํสามารถปรับใช๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ที่จะให๎นักเรียนได๎ใช๎
เรียนรู๎ได๎อยํางเพียงพอตามศักยภาพอีกทั้งฐานการเรียนรู๎ที่ใช๎เป็นแหลํง
เรียนรู๎มีกิจกรรมที่หลากหลาย สามารถพัฒนาให๎ผู๎เรียนเกิดคุณลักษณะพึง
ประสงค๑ความพอเพียง ภายใต๎สามหํวงสองเงื่อนไข (สามหํวงคือ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุมีผล ความมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี และสองเงื่อนไข
คือมีคุณธรรมและมีความรู๎)ได๎เป็นอยํางดี
จากเหตุผลและความสาคัญดังกลําวผู๎บริหารคณะครู และ
ผู๎เกี่ยวข๎องได๎รํวมกันพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ในสถานศึกษา โดยใช๎ฐานการ
เรียนรูต๎ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนอัน
เป็นหัวใจหลักของการจัดการศึกษา และยังจะสํงผลตํอคุณลักษณะอันพึง
ประสงค๑ตามหลักสูตรและเป็นพลเมืองดีของชาติขึ้น ทั้งนี้เพื่อให๎ ผู๎เรียนได๎
เรียนรู๎จากสภาพชีวิตจริง สามารถนาความรู๎ที่ได๎ไปใช๎ในชีวิตประจาวันได๎
ชํวยให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน ครอบครัว ท๎องถิ่น ได๎เรียนในสิ่ง
ที่มีคุณคํา มีความหมายตํอชีวิต ทาให๎เห็นคุณคํา เห็นความสาคัญของสิ่งที่
เรียน ผู๎เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู๎ท๎องถิ่นสูํความรู๎สากลสิ่งที่อยูํใกล๎ตัว
ไปสูํสิ่งที่อยูํไกลตัวได๎อยํางเป็นรูปธรรม เห็นความสาคัญของการอนุรักษ๑
และพัฒนาภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น วัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล๎อมใน
ท๎องถิ่นได๎อยํางตํอเนื่อง มีสํวนรํวมในองค๑กร ท๎องถิ่น บุคคล และครอบครัว
ในการพัฒนาท๎องถิ่นและได๎เรียนรู๎จากแหลํงการเรียนรู๎ที่หลากหลาย ได๎ลง
มือปฏิบัติจริง สํงผลให๎ เกิดทักษะการแสวงหาความรู๎ เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ แหลํงการเรียนรู๎มีบทบาทในการ
ให๎การศึกษาแกํผู๎เรียน ทั้งในระบบและ นอกระบบอีกทั้งแหลํงการเรียนรู๎สามารถตอบสนองการเรียนรู๎ที่เป็น
กระบวนการ (Process Of Learning) การเรียนรู๎โดยการปฏิบัติจริง (Learning By Doing) โดยมีวัตถุประสงค๑
สาคัญได๎แกํ
1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมแหลํงเรียนรู๎ โดยใช๎ฐานการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด๎าน
การศึกษาของ โรงเรียนบ๎านมํวงวิทยายน อาเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ๑
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนบ๎านมํวงวิทยายน ที่มีตํอการพัฒนานวัตกรรมแหลํงเรียนรู๎
โดยใช๎ฐานการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด๎านการศึกษาของ โรงเรียนบ๎านมํวงวิทยายน อาเภอ
ดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ๑
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ภู

มิปญ
๓ ญาสร๎างสรรค๑
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ในการพัฒนานวัตกรรมแหลํงเรียนรู๎โดยใช๎ฐานการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด๎านการศึกษาของโรงเรียนบ๎านมํวงวิทยายน อาเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ๑ ตามหลักการ
ทางานวงจรคุณภาพ ใช๎การออกแบบนวัตกรรมตามแผนภูมิ ดังตํอไปนี้
แผนภูมิการพัฒนานวัตกรรมแหลํงการเรียนรู๎ โดยใช๎ฐานการเรียนรู๎
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด๎านการศึกษา ของโรงเรียนบ๎านมํวงวิทยายน อาเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ๑
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สถานศึกษาแตํงตั้งคณะทางานพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎

สารวจวิเคราะห๑สภาพป๓ญหาความต๎องการ
แหลํงการเรียนรู๎ภายในโรงเรียน

กาหนดแหลํงการเรียนรู๎โดยใช๎ฐานการเรียนรู๎ จานวน

2 ฐาน

จัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎ โดยใช๎ฐานการเรียนรู๎) P)

ทาความเข๎าใจการใช๎ฐานการเรียนรู๎และดาเนินการตามแผนจัดทาคูํมือและใช๎แผนการจัดกิจกรรมการ

2556

เรียนรู๎โดยใช๎ฐานการเรียนรู๎ตามหลัก ปศพพ).D)

ต๎อง

นิเทศ ติดตามการพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎โดยใช๎ฐานการเรียนรู๎ (C)

ปรับ
ปรุง

ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
โดยใช๎ฐานการเรียนรู๎ตามหลัก ปศพพเพื่อปรับปรุง .(A)

ไมํใชํ

คุณภาพผู๎เรียน ดี เกํง มีสุขเกิดอุปนิสัยพอเพียง

OSOI

ใชํ

สรุป รายงานผล และเผยแพรํพัฒนา

181
พัฒนาสูํความยัง่ ยืน

Best Practice

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
• กาหนดนโยบายการพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎

ขั้นตรวจสอบ
(CHECK)

ขั้นสรุป

(ACTION)

• ประเมินการพัฒนาและใช๎แหลํงการเรียนรู๎โดยใช๎ฐานการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
• ผู๎วิจัย และผู๎รํวมวิจัยหาทางปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนางานเพื่อดาเนินการในวงรอบใหมํ
• ผูว๎ ิจัย และผู๎รํวมวิจัยกาหนดเกณฑ๑การประเมินผลการดาเนินการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎และความพึง
พอใจในการใช๎แหลํงเรียนรู๎อยูํในระดับ 3.51 ขึ้นไป

2556

• โรงเรียนกาหนดให๎มีผู๎รับผิดชอบในการนิเทศ ติดตาม ฯ

OSOI

• . จัดตั้งคณะผู๎รับผิดชอบแหลํงการเรียนรู๎ ซึ่งประกอบด๎วย บุคลากร ดังนี้ ผู๎บริหารโรงเรียน ครูแกนนา นักเรียนแกน
นา
ขั้นการ
•.
จัดตั้งคณะผู๎รับผิดชอบแหลํงการเรียนรู๎ ซึ่งประกอบด๎วย บุคลากร ดังนี้ ผู๎บริหารโรงเรียน ครูแกนนา นักเรียนแกนนา
ดาเนินงานฯ(
DO)
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ขั้นวางแผน • จัดตั้งคณะกรรมการสารวจแหลํงการเรียนรู๎เพื่อวิเคราะห๑สภาพความพร๎อมในการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎
โดยใช๎ฐานการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด๎านการศึกษา ฯ
(PLAN)

182

บ

OSOI

2556
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ทสรุป
ของความสาเร็จ

183

ความสาเร็จจากการพัฒนนวัตกรรมการศึกษา
รายงานผลการพัฒนานวัตกรรมแหลํงเรียนรูโ๎ ดยใช๎ฐานการ
เรียนรูต๎ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด๎านการศึกษา
ของโรงเรียนบ๎านมํวงวิทยายน อาเภอดอนจาน จังหวัดจังหวัด
กาฬสินธุ๑ โดยสรุป อาทิ
 ความพอประมาณ ผู๎เรียนมีพฤติกรรรมรู๎จัก
พอประมาณความพอดีที่ไมํน๎อยเกินไป และไมํมากเกินไปโดย
ไมํเบียดเบียนตนเองและผู๎อื่น ในเรื่องตํอไปนี้คือ
 พอประมาณกับเวลา
 พอประมาณกับงบประมาณ
 พอประมาณกับวัสดุที่ใช๎
 ความพอประมาณการเลือกใช๎สถานที่
ได๎อยํางเหมาะสม
 ความมีเหตุมีผล ผู๎เรียนมีพฤติกรรรมคือมี
เหตุผลประกอบการตัดสินใจโดย
พิจารณาจากเหตุป๓จจัยที่เกี่ยวข๎อง ตลอดจนคานึงถึงผลที่คาด
วําจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้น ๆ อยํางรอบคอบ
 การมีภมู คิ มุ๎ กันในตัวทีด่ ี ผู๎เรียนมีพฤติกรรมการ
เตรียมตัวพร๎อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด๎านตําง ๆ
ที่จะเกิดขึ้นโดยคานึงถึงความเป็นไปได๎ของสถานการณ๑ ตําง ๆ
ที่คาดวําจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล๎และไกล
 ความรู๎ ผู๎เรียนมีพฤติกรรม ดังนี้
 ความรอบรู๎เกี่ยวกับวิชาการตําง ๆ ที่
เกี่ยวข๎องอยํางรอบด๎าน
 ความรอบคอบที่จะนาความรู๎เหลํานั้นมา
พิจารณาให๎เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
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บรรยายธร
นักเรียนระดับประถมปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2555 โดย เด็กหญิงกมลพรรณ หมั่น
สลับ
 เกียรติบัตรเหรียญเงิน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 รายการแขํงขันการจัด
สวนถาดแห๎ง สาหรับนักเรียนเรียนรํวมไมํจากัดระดับโดย เด็กชายศุภกิจ พันธ๑ไสว
,เด็กชายณัฐภูมิ นันเชียงเครือและเด็กชายจตุพล ดุจมยูร
 เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ๑ เขต 1 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 กิจกรรมกลทาง
วิทยาศาสตร๑(Science Show)ระดับประถมโดย เด็กหญิงปริฉัตร นันบุญ, เด็กหญิงวนิลา มินาเลิงม, เด็กชายเอก
ราช ใบบ๎ง
 เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปี
การศึกษา2555 กิจกรรมการแขํงขันเพลงคุณธรรมโดย เด็กหญิงสามิตา เพ็งงาม, เด็กชายเอกราช ใบบ๎ง,
เด็กหญิงอรพินท๑ เฉิดทรัพย๑, เด็กหญิงกมลพรรณ หมั่นสลับ, เด็กหญิงป๓สวรรณ กันเจิม ฯลฯ
 ครูได๎รับรางวัลรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศBest Practices ระดับ
ปฐมวัยจาก สพป.กาฬสินธุ๑เขต 1 วันที่ 23 กันยายน 2555 คือ นางสุนันทา ครองยุทธ
 ครูและบุคลากรได๎รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จานวน 3 คน คือ นายสมชัย ธารเอี่ยม นาย
สวัสดิ์บัวอาจ และผู๎บริหาร นางวันเพ็ญ ฤทธิรุํง
ฯลฯ

OSOI

 คุณธรรม ผูเ๎ รียนมีพฤติกรรม ดังนี้ คือ มีความซื่อสัตย๑สุจริต มีความ
อดทน มีความเพียรพยายามทางานจนสาเร็จ และใช๎สติป๓ญญาในการดาเนินชีวิต
อยํารอบรู๎ รอบคอบขยันทาการบ๎าน ขยันอํานหนังสือ ใฝุรู๎ ใฝุเรียนมากขึ้นมีการ
พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องซึง่ สํงผลให๎ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
และเกิดผลงานสร๎างชื่อเสียงแกํสถานศึกษาหลากหลายอาทิ
 เกียรติบัตรเหรียญเงิน ระดับภาคคณะสงฆ๑ ในกิจกรรม
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G 48
“ แหลํงเรียนรูก๎ ารพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค๑
๘ ประการ
ตามหลักสูรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเนินพระ”

ป
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ฐมบท และ ปรากฏการณ๑
ณ โรงเรียนวัดเนินพระ(ทรงบัณฑิตราษฎร๑รังสรรค๑)

โรงเรียนวัดเนินพระ (ทรงบัณฑิตราษฎร๑รังสรรค๑)
เลขที่ ๒๕๒/๓ ถนน แสงจันทร๑ ตาบลเนินพระ อาเภอเมือง
ระยอง จังหวัด ระยอง สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต ๑ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ป๓จจุบนั :นาย
กัมพล แสงพงษ๑พิทยา ดารงตาแหนํง ผู๎อานวยการ
โรงเรียน ผู๎บริหาร คณะครู และผู๎เกี่ยวข๎องได๎สร๎างสรรค๑และ
พัฒนา นวัตกรรมการศึกษาด๎านแหลํงเรียนรู๎ เรือ่ ง “ แหลํง
เรียนรูก๎ ารพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค๑ ๘ ประการ ตามหลักสูรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเนินพระ” จนประสบ
ความสาเร็จ

ข๎

OSOI

อค๎นพบ
ต๎นแบบของแนวทางการพัฒนา
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เนื่องจากในป๓จจุบันป๓ญหาเรื่องคุณธรรม จริยธรรมนับวําเป็นเรื่องสาคัญที่ได๎รับการกลําวถึงกันมากใน
หลากหลายมิติ เมื่อเกิดความสับสนวุํนวายในสภาพสังคมที่ขาดความสงบสุขอันเนื่องมาจากความประพฤติหรือการ
ปฏิบัติที่ไมํเหมาะสมของบุคคลบางกลุํมในสังคม มักจะมีการวิพากษ๑ วิจารณ๑และกลําวโทษกันวําเป็นเพราะขาด
คุณธรรมจริยธรรม ขาดความมีน้าใจมีความเห็นแกํตัวเพิ่มมากขึ้น ทาให๎เกิดเป็นป๓ญหาของสังคมไทยในป๓จจุบัน
ทั้งนี้เนื่องมาจากการที่สังคมในป๓จจุบันได๎เปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ว ทาให๎สภาพสังคมไทยเกิดการแขํงขันและ
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เกิดการแกํงแยํงกันจนขาดความเอาใจใสํในเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมอยํางจริงจัง สํงผลให๎นักเรียนและเยาวชนไมํสามารถ
ปรับตัวให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วนี้ได๎ จึงทาให๎
เกิดการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ไมํพึงประสงค๑ นักเรียน
เกิดป๓ญหาด๎านการขาดคุณธรรมจริยธรรมและซับซ๎อนเพิ่ม
มากขึน้ ซึ่งสํงผลให๎ยากตํอการเสริมสร๎างและปลูกฝ๓งคุณธรรม
จริยธรรมให๎เกิดกับผู๎เรียน
ป๓ญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนใน
ป๓จจุบันมีลักษณะคล๎ายคลึงกันกลําวคือ นักเรียนขาดระเบียบ
วินัย ขาดความรับผิดชอบ ประพฤติตนไมํเหมาะสมกับสภาพ
ของนักเรียน ไมํรับผิดชอบตํองานที่ได๎รับมอบหมาย ไมํรู๎จักประหยัด มักหยิบฉวยสิ่งของของคนอื่นมาเป็นของตน
แตํงกายไมํสะอาด ขาดความเป็นระเบียบ
โรงเรียนวัดเนินพระ (ทรงบัณฑิตราษฎร๑รัง สรรค๑ ) ตระหนักถึงป๓ญหาดังกลําว โดยมีความมุํงมั่นพัฒนา
ผู๎เรียนให๎เติบโตอยํางมีคุณภาพเป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ สังคมแหํงความสงบสุข การพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ป๓จจุบันจึงเป็นพันธกิจและหน๎าที่หลักของโรงเรียนที่จะต๎องพัฒนานักเรียนให๎เป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑แบบพร๎อมทั้ง
ป๓ญญา ความรู๎ควบคูํกับคุณธรรมและจริยธรรมจึงได๎สร๎างสรรค๑และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา “ แหลํงเรียนรู๎การ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ ๘ ประการ ตามหลักสูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. ๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเนินพระ”โดยมีวัตถุประสงค๑สาคัญสองประการ ประกอบด๎วย
๑. เพื่อเปรียบเทียบระดับ พฤติ กรรมกํอน-หลัง การพั ฒนาคุ ณธรรมจริ ยธรรมและคุณลั กษณะอันพึ ง
ประสงค๑ ๘ ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.๒๕๕๑ ของโรงเรียนวัดเนินพระ
๒. เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง ประสงค๑ ๘ ประการ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ของโรงเรียนวัดเนินพระ ใช๎กระบวนการพัฒนาโดยใช๎วงจรคุณภาพเดมมิ่ง

OSOI

(PDCA)
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ภู

มิปญ
๓ ญาสร๎างสรรค๑
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ในการดาเนินการดังกลําว ดาเนินการตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ทั้ง ๘ ประการ เพื่อให๎สามารถอยูํ
รํวมกับผู๎อื่นในสังคมได๎อยํางมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทย
และพลโลกในการพัฒนาผู๎เรียนให๎บรรลุตามวัตถุประสงค๑
จาเป็นต๎องอาศัยการจัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎รํวมอยําง
หลากหลาย และเกิดผลในการพัฒนาผู๎เรียนได๎ตรงตาม
จุดประสงค๑ โดยให๎ทุกฝุาย เชํน ครูผู๎สอน ครูประจาชั้น
ผู๎ปกครอง และชุมชนมีความรํวมมือกันปลูกฝ๓งคุณลักษณะอัน
พึงประสงค๑ ให๎เกิดขึ้นแกํผู๎เรียนอยํางตํอเนื่อง ซึ่งอาจดาเนินการ
พัฒนาด๎วยวิธีการตํางๆ ดังนี้

OSOI

๑. บูรณาการในกลุํมสาระการเรียนรู๎ ๘ กลุํมสาระ
๒. จัดในกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
๓.จัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค๑
๔.ปลูกฝ๓งคุณลักษณะอันพึงประสงค๑โดยสอดแทรก
ในกิจวัตรประจาวัน

187

ขั้นตอนการดาเนินงานพัฒนา ไดดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนการดาเนินการแหลํงเรียนรูด๎ า๎ นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ ๘ ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พ.ศ.๒๕๕๑ ของโรงเรียนวัดเนินพระ

เตรียมการ/ศึกษาแนวคิดทฤษฎี

แหลํงเรียนรู๎ด๎านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค๑
๘ ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑

ประเมินโครงการ
แหลํงเรียนรู๎ด๎านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค๑ ๘ ประการ

ไมํผําน

ผําน
ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู๎แบบโครงงาน(Project Approach)
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ดาเนินการจัดกิจกรรมด๎านคุณธรรมจริยธรรม

จัดกิจกรรมการจัดเรียนรู๎แบบโครงงาน)Project Approach(
2556

โดยศึกษาจากแหลํงเรียนรู๎ด๎านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ ๘ ประการ

ประเมินผล
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบโครงงาน
(Project Approach)

ไมํผําน

ผําน

เผยแพรํ/ประชาสัมพันธ๑

OSOI

รายงานผลการจัด
กิจกรรมการจัดการเรียนรูแ๎ บบโครงงาน(Project Approach)
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การจัดกิจกรรมแหลํงเรียนรูด๎ า๎ นคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ ๘ ประการ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ของโรงเรียนวัดเนินพระฯ ในสํวนของการจัดกิจกรรม
แหลํงเรียนรู๎ด๎านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ ๘ ประการ จานวน ๒๓ กิจกรรม ประกอบด๎วย
กิจกรรมแหลํงเรียนรูท๎ ี่ ๑ เข๎าวัดทาบุญวันพระ ตักบาตร สวดมนต๑ฟ๓งธรรมะ นั่งสมาธิ
กิจกรรมแหลํงเรียนรูท๎ ี่ ๒ วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
กิจกรรมแหลํงเรียนรู๎ที่ ๓ การประกวดสวดมนต๑หมูํสรรเสริญพระรัตนตรัย ทานองสรภัญญะ
กิจกรรมแหลํงเรียนรู๎ที่ ๔ การประกวดบรรยายธรรม
กิจกรรมแหลํงเรียนรู๎ที่ ๕ กิจกรรมอํานคาพุทธภาษิต
กิจกรรมแหลํงเรียนรู๎ที่ ๖ กิจกรรมเข๎าคํายคุณธรรม
กิจกรรมแหลํงเรียนรู๎ที่ ๗ กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
กิจกรรมแหลํงเรียนรู๎ที่ ๘ กิจกรรมเด็กดี ศรีเนินพระและจิตอาสา
กิจกรรมแหลํงเรียนรู๎ที่ ๙ กิจกรรมธนาคารนักเรียน
กิจกรรมแหลํงเรียนรู๎ที่ ๑๐ กิจกรรมธนาคารรักษ๑ขยะรีไชเคิล
กิจกรรมแหลํงเรียนรู๎ที่ ๑๑ กิจกรรมน้าหมักชีวภาพ
กิจกรรมแหลํงเรียนรู๎ที่ ๑๒ กิจกรรม ๕ สพัฒนาสิ่งแวดล๎อม .
กิจกรรมแหลํงเรียนรู๎ที่ ๑๓ กิจกรรมเรียนรู๎ประชาธิปไตย
กิจกรรมแหลํงเรียนรู๎ที่ ๑๔ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ผู๎บาเพ็ญประโยชน๑
กิจกรรมแหลํงเรียนรู๎ที่ ๑๕ กิจกรรมธนาคารสะสมความดี
กิจกรรมแหลํงเรียนรู๎ที่ ๑๖ กิจกรรมวันไหว๎ครู
กิจกรรมแหลํงเรียนรู๎ที่ ๑๗ กิจกรรมรักเทิดทูนพระคุณแมํ (วันแมํแหํงชาติ)
กิจกรรมแหลํงเรียนรู๎ที่ ๑๘ กิจกรรมรอนุรักษ๑ปุาชายเลนกับ อปท .
กิจกรรมแหลํงเรียนรู๎ที่ ๑๙ กิจกรรมวันบัณฑิตน๎อยและป๓จฉิมนิเทศ
กิจกรรมแหลํงเรียนรู๎ที่ ๒๐ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร๎อนเฉลิมพระเกียรติฯ
กิจกรรมแหลํงเรียนรู๎ที่ ๒๑ สวนพระพุทธศาสนา
กิจกรรมแหลํงเรียนรู๎ที่ ๒๒ ศาลาแหลํงเรียนรู๎
กิจกรรมแหลํงเรียนรู๎ที่ ๒๓ อุทยานการเรียนรู๎

บ

ทสรุป
ของความสาเร็จ

นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ ๘ ประการ ร๎อยละ
๙๒๔.
นักเรียนร๎อย
ละ ๑๐๐ สามารถนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค๑ ๘
ประการ ไปใช๎ในการปฏิบัติ
กิจกรรมตํางๆในโรงเรียน
ตลอดจนนาไปใช๎ใน
ชีวิตประจาวันได๎

รางวัลเหรี ยญเงิน 22 เรื่ อง | [Pick the date]

ความสาเร็จจากการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดังกลําว สรุปโดยสังเขป
ดังนี้
ด๎านนักเรียน
 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ร๎อยละ ๙๒๑๒.

ครูร๎อยละ ๑๐๐ เข๎าใจและนาหลักคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ ๘ ประการไป
ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนและใช๎ในการปฏิบัติงานและดาเนินชีวิตประจาวันได๎
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ด๎านครู
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ด๎านโรงเรียน
 โรงเรียนมีแหลํงเรียนรู๎ศึกษาดูงานด๎าน
คุณธรรม จริยธรรม
ด๎านชุมชน
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 ชุมชน มีแหลํงเรียนรู๎ด๎านคุณธรรม
จริยธรรมและสามารถนาไปใช๎ในการดาเนินชีวิต
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ถอดบทเรียน
โดย
ถวัลย์ มาศจรัส
[TYPE THE COMPANY NAME]
[Pick the date]
Authored by: Windows User
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ถอดบทเรี ยน

โดย

ถวัลย์ มาศจรัส

A 02
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รูปแบบการบริหารแบบบูรณาการ
โดยใช๎กระบวนการ SWANG O.K Model กับการคงสภาพโรงเรียนในฝัน

1

“

โรงเรียนสวํางอารมณ์วิทยาคม เลขที่ 111 หมูํ 2 ตําบล
สวํางอารมณ์
อําเภอ สวํางอารมณ์ จังหวัด อุทัยธานี สังกัด
สพม. เขต 42 จังหวัด อุทัยธานี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นโรงเรียนในในฝันรุํนที่ 1 ได๎
สร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด๎าน การจัดกระบวนการ
เรียนรู๎ โดยได๎นําแนวการพัฒนาและกระบวนการของโครงการโรงเรียน
ในฝันมาใช๎ในการ
สร๎างกลยุทธ์ในการ
พัฒนาโรงเรียน ทั้งใน
ด๎านการบริหาร
บุคลากร นักเรียน
เพื่อสร๎างการพัฒนาให๎
มีการคงสภาพตาม
กรอบการพัฒนา
โรงเรียนในฝัน จึงได๎
คิดรูปแบบการบริหาร
แบบบูรณาการโดยใช๎
กระบวนการ SWANG
O.K Model กับ การ
คงสภาพโรงเรียนใน
ฝัน โดยมีวตั ถุประสงค์
สําคัญเพื่อสร๎างระบบ
บริหารการบริหาร

กระบวนการ N=NETWORK
DEVELOPMENT
(สร๎างเครือขําย ICT) กับการคง
สภาพโรงเรียนในฝัน
5. เพื่อบริหารจัดการแบบบูรณาการ
โดยใช๎กระบวนการ
G=GENERATING LIFE SKILLS
(สร๎างทักษะการดํารงชีวิต) กับ
การคงสภาพโรงเรียนในฝัน
6. เพื่อบริหารจัดการแบบบูรณาการ
โดยใช๎กระบวนการ O=ORGANIZATION SUPERVISION
(การนิเทศภายใน)กับการคงสภาพโรงเรียนในฝัน
7. เพื่อบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยใช๎กระบวนการ K= KNOWLEDGE MANAGEMENT
(รวบรวมองค์ความรู๎) กับการคงสภาพโรงเรียนในฝัน

2556

1. เพื่อบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยใช๎
กระบวนการ S=STRATERGY (การสร๎างกลยุทธ์ )
กับการคงสภาพโรงเรียนในฝัน
2. เพื่อบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยใช๎
กระบวนการ w=WISDOM AND TECHNOLOGY
RESOUCES (สร๎างแหลํงเรียนรู๎) กับการคงสภาพ
โรงเรียนในฝัน
3. เพื่อบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยใช๎
กระบวนการ A=AUTONOMY (ความเป็นอิสระ
และความโดดเดํนทางวิชาการ) กับการคงสภาพ
โรงเรียนในฝัน
4. เพื่อบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยใช๎
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จัดการแบบบูรณาการโดยใช๎กระบวนการ SWANG O.K. Model
กับการคงสภาพโรงเรียนในฝัน ดังนี้

OSOI

ผลจากการดําเนินการพัฒนาโดยใช๎รูปแบบการบริหารแบบบูรณาการโดยใช๎กระบวนการ SWANG O.K
Model กับการคงสภาพโรงเรียนในฝัน ประสบความสแร็จอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท อาทิ
1. ผลทีเ่ กิดขึน้ ด๎านการบริหารจัดการศึกษา อาทิ

2

 ผู๎บริหาร ครู ผู๎ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องตํอการจัดการศึกษาของโรงเรียนเข๎า
มามีสํวนรํวมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนตามบทบาทหน๎าที่
เชํน เข๎ารํวมประชุมระดมความคิดเกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษาที่
ชุมชนต๎องการ ผู๎ปกครอง ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนหลักสูตรท๎องถิ่น
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 มีการกระจายอํานาจให๎กับบุคลากรทุกฝุายเข๎ามามีสํวน
รํวมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน มีการกระจายอํานาจให๎ใน
แตํละชํวงชั้นดําเนินการได๎อยํางเบ็ดเสร็จ ฯลฯ

3

2. ผลที่เกิดขึ้นกับผู๎บริหาร
 เกิดความรู๎ใหมํในการบริหารจัดการศึกษาที่ ใช๎บริบ ท
ของสถานศึ ก ษาเป็ นปั จจั ย กํา หนดรู ปแบบและยุท ธศาสตร์ใ นการ
บริหารจัดการศึกษา ด๎วยการนําทฤษฎีความเชื่อมาประยุกต์ใช๎กับบริบทของโรงเรียน
 เกิดความตระหนักในบทบาทหน๎าที่ของตนเองและใช๎อํานาจหน๎าที่ให๎สอดคล๎องกับบริบทของโรงเรียน
ด๎วยการศึกษานโยบายแหํงรัฐนํามากําหนดแนวทางและรูปแบบในการดําเนินงานเพื่อให๎บรรลุเปูาหมายขององค์กร
ฯลฯ
3. ผลทีเ่ กิดขึน้ กับครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ครูมีการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง สม่ําเสมอ และสามารถนําความรู๎ที่ได๎ไปพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนได๎อยํางมีคุณภาพ
 ครูมีความรูความเข๎าใจในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ
พุทธศักราช 2542 (ฉบับที่ 2) แก๎ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 สามารถจัดกระบวนการเรียนรูไ๎ ด๎อยํางหลากหลายและมี
คุณภาพโดยมุํงความสําคัญไปที่ผู๎เรียน ฯลฯ
4. ผลทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ๎ รียน
 ผู๎เรียนสามารถค๎นพบวิธีการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับตนเอง
ผู๎เรียนได๎รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู๎ ฯลฯ
5. ผลทีเ่ กิดขึน้ กับคณะกรรมการสถานศึกษา อาทิ
 คณะกรรมการสถานศึกษามีความตระหนักในบทบาทหน๎าและเข๎ามามีสํวนรํวมในการรํวมคิด รํวมทํา
รํวมรับผิดชอบ ตํอการจัดการศึกษาของโรงเรียน ฯลฯ

เกียรติภมู ิแหํงความสําเร็จของการสร๎างสรรค์และ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว ได๎รบั รางวัลเหรียญ
ทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจําปี
2556
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ความสําเร็จจากภูมิปัญญาสร๎างสรรค์นวักรรมการศึกษา รูปแบบการ
บริหารแบบบูรณาการ โดยใช๎กระบวนการ SWANG O.K Model กับการคง
สภาพโรงเรียนในฝัน เป็นแบบอยํางที่ดีของการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาด๎าน
การจัดกระบวนการเรียนรู๎ ที่มีคุณคําสําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย
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6. ผลทีเ่ กิดขึน้ ตํอผูป๎ กครอง
 ผู๎ปกครองมีความตระหนักให๎ความสําคัญในการศึกษา สํงเสริมให๎ลูกหลานได๎เรียนจนจบการศึกษา
ภาคบังคับ ฯลฯ
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ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นายทศพล ธีฆะพร ผู๎บริหารโรงเรียนสวํางอารมณ์วิทยาคม
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A 03

“จักสานไม๎ไผํ

หัตถกรรมพืน้ บ๎าน”

รางวัลเหรี ยญทองแดง 42 เรื่ อง | [Pick the date]

“โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ๎านทําตอน)ในทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวัฒนาพรรณวดี
เลขที่ 89 หมูํ 3 ถนนฝาง ทําตอน ตําบลทําตอน - อําเภอแมํอาย
จังหวัดเชียงใหมํ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ
เขต 3 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ได๎สร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด๎าน การจัดกระบวนการ
เรียนรู๎ จักสานไม๎ไผํ หัตถกรรมพืน้ บ๎าน เพื่อตอบสนองความต๎องการของ
ท๎องถิ่นและเจตนารมณ์ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดย
สํงเสริมและพัฒนางานจักสานไม๎ไผํซึ่งเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ๎านให๎เป็นอัตลักษณ์และนวัตกรรมของโรงเรียน
ภายใต๎วัตถุประสงค์ สําคัญ ได๎แกํ
1. เพือ่ อนุรกั ษ์และถํายทอดภูมปิ ญ
ั ญาท๎องถิน่ เกีย่ วกับหัตถกรรมพืน้ บ๎านงานจักสาน
2. เพือ่ สํงเสริมและพัฒนางานจักสานให๎เป็นทีร่ จู๎ กั และความต๎องการของตลาด
3. เพือ่ เป็นการเผยแพรํผลงานการจักสานให๎กว๎างขวางยิง่ ขึน้
4. มุงํ พัฒนาทักษะวิชาชีพ โดยใช๎กระบวนการมีสวํ นรํวม ระหวํางผูบ๎ ริหาร ครู ชุมชน
2556

ภูมปิ ญ
ั ญาท๎องถิน่ และนักเรียน

การออกแบบนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนา
การพัฒนาพัฒนานวัตกรรมดังกลําว ดําเนินการภาบใต๎บริบทสําคัญของกระบวนการถํายทอดภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น ใน 3 องค์ประกอบ ดังแผนภูมิ

OSOI

การถํายทอด
ภูมิปัญญาไทย

5

ผู๎ถํายทอด

กระบวนการถํายทอด
วิธีการ ขั้นตอนและรูปแบบ

ผู๎รับการถํายทอด

ขั้นตอนการดําเนินงานพัฒนา
ในการดํ า เนิ น การพั ฒ นานวั ต กรรมการศึ ก ษา ใช๎
กระบวนการ PDCA เข๎ามาดําเนินการและอาศัยการมีสํวนรํวม
ของทุกฝุาย ในการออกแบบนวัตกรรม โดนมีลําดับขั้นตอนดังนี้
1. ขั้น Plan เป็นการวางแผน โดยอาศัยหลักการมีสํวน
รํ ว มของทุ ก ฝุ า ยทั้ ง ผู๎ บ ริ ห าร ครู คณะกรรมสถานศึ ก ษา
ผู๎ปกครอง นักเรียน ฯ
2 ขัน้ .Do เป็นการดําเนินการตามแผนที่ออกแบบ
กิจกรรม โดยนําครูภูมิปัญญาในท๎องถิ่นเข๎ามามีสํวนรํวมกับครู
ในการถํายทอดความรู๎ภาคปฎิบัติและให๎คําแนะนําด๎านเทคนิคตํางๆ
3 ขัน้ .Check มีการตรวจสอบปละประเมินผลการทํากิจกรรมทุกระยะ โดยมีผู๎บริหารคําแนะและ
หนํวยงานต๎นสกัดให๎คําแนะนําชี้แนะ
4 ขัน้ .Action นําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางาน เพื่อพัฒนาตํอไป
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ถํายทอดให๎แกํผู๎สนใจศึกษา ซึ่งแบํงออกเป็น 3 วิธี คือ การถํายทอดความรู๎โดย
การบอกเลํา การถํายทอดความรู๎โดยการสาธิต และการ ถํายทอดความรู๎ โดย
การฝึกกระทําจริง

2556

ผู๎สืบ ทอด หมายถึง ผู๎ที่ ได๎รั บคํ าบอกเลํา หรือ การสั่ ง สอนจากผู๎
ถํายทอดซึ่งเป็น ผู๎นํากระบวนการและขั้นตอนในการถํายทอดความรู๎ของผู๎

OSOI

ผู๎ถํายทอด หมายถึง บุคคลที่มีความรู๎ความเชี่ยวชาญในสิ่งที่ตนเองมี
ประสบการณ์หรือผู๎ที่ได๎รับความรู๎จากความคิดจากประสบการณ์หรือมีความคิด
ขึ้นมาใหมํจากประสบการณ์ของตนเอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยูํโดยมีการสั่งสม
และถํายทอดแกํลูกหลาน สามารถดํารงชีวิตจนประสบผลสําเร็จและถํายทอด
เชื่อมโยงคุณคําของอดีตกับปัจจุบัน ได๎อยํางเหมาะสม

6

ความสําเร็จของการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

2556
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ความสําเร็จในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษากิจกรรม
“จักสานไม๎ไ ผํ หัต ถกรรมพื้น บ๎าน” พบวําการดําเนินงาน
เป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ไ ด๎ กํ า หนดไว๎ ใ นกิ จ กรรม การ
ประเมินผลการดําเนินงานใช๎เครื่องมือในการวัดและประเมินผล
การดําเนินการโดยใช๎แบบสอบถาม จากผู๎ประเมินจํานวน 100
คน ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลพบวํา
ความพึงพอใจในการดําเนินการพัฒนานวัตกรรมจัก
สานไม๎ ไ ผํ หั ตถกรรมท๎อ งถิ่ น อยูํใ นระดับ ดี มาก มีคํ า เฉลี่ ย
เทํากับ 4.75
เทคนิ ค ในการพั ฒ นา โรงเรี ย นมุํ ง พั ฒ นาทั ก ษะ
วิชาชีพ โดยใช๎กระบวนการมีสํวนรํวม ระหวํางผู๎บริหาร ครู
ชุมชน ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และนักเรียน มีคําเฉลี่ยสูงสุด เทํากับ
4.85 รองลงมาคือ กิจกรรมนี้เป็นการอนุรักษ์และถํายทอดภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นเกี่ยวกับหัตถกรรมพื้นบ๎านงานจักสานในท๎องถิ่น
มีคําเฉลี่ย เทํากับ 4.67
 เกิดกระบวนการสํง เสริมและพัฒนางานจั ก
สานในด๎านตําง ๆ ทั้ง เทคนิ ค รูป แบบ ให๎เป็ นที่รู๎จั กและ
ความต๎องการของตลาด คําเฉลี่ยเทํากับ 4.60 และมีการ
เผยแพรํผลงานการจักสานให๎กว๎างขวางยิ่งขึ้น คําเฉลี่ย
เทํากับ 4.45
ความสําเร็จจากภูมิปัญญาสร๎างสรรค์นวักรรมการศึกษา “จักสานไม๎ไผํ หัตถกรรมพืน้ บ๎าน” เป็น
แบบอยํางที่ดีของการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาด๎าน การจัดกระบวนการเรียนรู๎ ที่มีคุณคําสําหรับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาไทย

เกียรติภมู แิ หํงความสําเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว
ได๎รบั รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจําปี 2556
ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นายประทีป วิมลพันธ์ ผู๎อํานวยการโรงเรียน เพียงหลวง 1
OSOI

(บ๎านทําตอน) ในทูลกระหมํอมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
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A 04

ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาจากวัตถุประสงค์
ดังกลําว ได๎มุํงปลูกฝังนิสัยรักการอําน โดยใช๎กระบวนการ
มี สํ ว นรํ ว ม ระหวํ า งผู๎ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู นั ก เรี ย น
ผู๎ปกครองสํวนท๎องถิ่น และชุมชนบ๎านสุเมํน ด๎วยแนวคิด
หลั ก แสวงหาความรู๎ ด๎ ว ยตนเอง บนพื้ น ฐานทฤษฏี ก าร
เรียนรู๎แบบลงมือกระทําของสกินเนอร์ ซึ่งสอดคล๎องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ แหํงชาติ พ.ศ. 2542
และที่แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 โดย
ตระหนักถึ ง ความสํ าคัญของการสํงเสริมนิสัยรั ก การอํา น
ให๎แกํนักเรียนทั้งนี้เพื่อให๎นักเรียนเป็นบุคคลที่มีความรอบรู๎ และเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพ ในด๎านการเรียน การ
ทํางานและการดําเนินชีวิตการจะพัฒนาคนให๎เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ สามารถเรียนรู๎ได๎ตลอดชีวิต เน๎นให๎ผู๎เรียน
ได๎สร๎างองค์ความรู๎และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด๎วยตนเอง

2556

1.เพื่อให๎นักเรียนมีนิสัยรักการอําน
2. เพื่อจัดกิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอํานให๎กับนักเรียน
3. เพื่อสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให๎กับนักเรียนโรงเรียนบ๎านสุเมํน
4. เพื่อนําความรู๎จากการอํานสูํชุมชน

OSOI

โรงเรี ย นบ๎ า นสุ เ มํ น หมูํ ที่ 1 ตํ า บลแมํ สิ น อํ า เภอ
ศรี สั ช นาลั ย จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย สั ง กั ด สพป. สุ โ ขทั ย เขต 2
สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น
กระทรวงศึก ษาธิการ ได๎ สร๎า งสรรค์ และพัฒ นานวัตกรรม
การศึกษา ด๎าน การจัดกระบวนการเรียนรู๎ โรงเรียนอําน บ๎าน
ฟั ง สร๎ า งพลั ง การเรี ย นรู๎ โรงเรี ย นบ๎ า น สุ เ มํ น ภายใต๎
วัตถุประสงค์สําคัญใน 4 มิติ ได๎แกํ
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โรงเรียนอําน บ๎านฟัง สร๎างพลังการเรียนรู๎ โรงเรียนบ๎านสุเมํน
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กรอบแนวความคิดนวัตกรรม “โรงเรียนอําน บ๎านฟัง สร๎างพลังการเรียนรู๎ โรงเรียนบ๎านสุเมํน ”
การอําน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนอําน บ๎านฟัง สร๎างพลังการเรียนรู๎ โรงเรียนบ๎านสุเมํน
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หลักคุณธรรม
9 ประการ

การลดภาวะโลกร๎อน

กิจกรรมดําเนิน การพัฒ นานวัต กรรมการศึกษาดัง กลํา ว กําหนดกิจกรรมแหํง ความสํ าเร็จจํ านวน 12
กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมพี่สอนน๎องอํานหนังสือ กิจกรรม
เรื่องเลําเรียงเสียงตามสาย
 กิจกรรมพี่พาน๎องอําน
 กิจกรรมบันทึกรักการอําน
กิจกรรมเขียนตามคําบอก
 กิจกรรมค๎นคว๎ามาเลําขาน
กิจกรรมห๎องสมุดเคลื่อนที่
กิจกรรมมุมหนังสือในห๎องเรียนกิจกรรมอําน
หนังสือ สื่อถึงผู๎สูงวัยในชุมชน
กิจกรรมประกวดยอดนักอําน
กิจกรรมหนังสือพิซซํา
กิจกรรมนิทานแผํนเดียว
ความสําเร็จทีเ่ กิดขึน้ จากการดําเนินงาน สรุปโดยสังเขป
ดังนี้

ผู๎เรียน อาทิ

OSOI

นักเรียนสามารถสร๎างองค์ความรู๎ได๎ด๎วยตนเองจาการลงมือปฏิบัติจริง จน
ได๎รับรางวัลตํางๆ อาทิ
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 ได๎รับรางวัลกิจกรรมโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์ ระดับชั้น ม.1 – 3 ได๎รับรางวัล
เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61
จังหวัดพิจิตร ปีการศึกษา 2554
 ได๎รับรางวัลกิจกรรมการทํองบทอาขยานทํานองเสนาะ
ระดับชั้น ม.1 – 3 ได๎รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 จังหวัดพิจิตร ปีการศึกษา 2554
 ได๎รับรางวัลกิจกรรมการพูด
ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.1 – 3 ได๎เข๎า
รํวมแขํงขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 จังหวัดพิจิตร ปี
การศึกษา 2554 ฯลฯ
ได๎พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองตํอความต๎องการ
ของสถานศึกษาและชุมชน ได๎รับรางวัลตํางๆ เชํน

2556

ครู อาทิ

OSOI

รางวัลรองชนะเลิศ ครูเกียรติยศโลํเสมาทองคํา “ครูดีศรีสัชนาลัย 2555” ระดับครูผู๎สอน ชํวงชั้นที่ 3
จากสมาคมครู ผู๎บริหารและบุคลากรทางการศึกษาอําเภอศรีสัชนาลัย
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ครูเกียรติยศโลํเสมาทองคํา “ครูดีศรีสัชนาลัย 2556” ระดับครูผู๎สอน
ชํวงชั้นที่ 2 จากสมาคมครู ผู๎บริหารและบุคลากรทางการศึกษาอําเภอศรีสัชนาลัย
 ได๎รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปี 2555 ในฐานะเป็นผู๎ปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
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รางวัลเหรี ยญทองแดง 42 เรื่ อง | [Pick the date]

ผูบ๎ ริหาร อาทิ
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ครูเกียรติยศโลํเสมาทองคํา “ครูดีศรีสัชนาลัย 2556” ระดับผู๎บริหาร
สถานศึกษา จากสมาคมครู ผู๎บริหารและบุคลากรทางการศึกษาอําเภอศรีสัชนาลัย
 ได๎รับการคัดเลือกให๎เป็นข๎าราชการพลเรือนดีเดํนจังหวัดสุโขทัย ประจําปี 2555
 ได๎รับเกียรติบัตรครูผู๎ควบคุมทีมธนาคารขยะรีไซเคิล ได๎รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา
โครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ประจําปี 2554 โดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัด
สุโขทัย
 ได๎รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปี 2555 ในฐานะเป็นผู๎ปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา

เกียรติภมู แิ หํงความสําเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว
ได๎รบั รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจําปี 2556

OSOI

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นางเมตตา แสวงลาภ ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านสุเมํน
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A 28
แผนทีส่ ุขภาพเพือ่ เพิม่ พืน้ ทีด่ ี ลดพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
ในและนอกบริเวณ โรงเรียนวัดดงโคกขาม

ผู๎ปกครองนักเรียนโยนภาระหน๎าที่ในสํวนที่ตนควรดูแลบุตรหลานให๎โรงเรียน และนอกจากนี้เกิดสภาพปัญหาด๎าน
สุขภาพ อาทิ คุณภาพด๎านน้ําดื่ม น้ําที่ใช๎บริโภคในการดื่มในโรงเรียนเกิดมีลักษณะสีขาวขุํนไมํใส เกิดตะกอน เมื่อ
ผํานกระบวนการเครื่องกรองน้ํา น้ําก็ยังไมํใส
เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถเผชิญกับปัญหาและสถานการณ์ที่คุกคามตํอสุขภาพได๎ โรงเรียนจึงได๎พัฒนาผู๎เรียน
ให๎มีสุขนิสัย สุขภาพและสุภาพจิตที่ดีขึ้น เพื่อมุํงเน๎นให๎ผู๎เรียน เรียนรู๎เกี่ยวกับตนเองและเข๎าใจถึงบทบาทหน๎าที่ของ
บุคคลในครอบครัว รวมทั้งการแสดงออกที่เหมาะสมของตน เพื่อหลีกเลี่ยงในสถานการณ์ที่ไมํพึงประสงค์
โดยเฉพาะการลํวงละเมิดทางเพศ การใช๎ยา และสารเสพติด ซึ่งมีความสัมพันธ์ตํอการมีสุขภาพที่ดี โดยมี
วัตถุประสงค์ของการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาแผนทีส่ ุขภาพเพือ่ เพิม่ พืน้ ที่ดลี ดพืน้ ทีเ่ สี่ยงในและนอกบริเวณ
โรงเรียนวัดดงโคกขาม ภายใต๎วัตถุประสงค์สําคัญ ดังนี้

2556

ด๎าน การจัดกระบวนการเรียนรู๎ แผนที่สขุ ภาพ
เพือ่ เพิม่ พืน้ ทีด่ ลี ดพืน้ ทีเ่ สีย่ งในและนอกบริเวณ
โรงเรียนวัดดงโคกขาม ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบัน
โรงเรียนวัดดงโคกขามเป็นชุมชนกึ่งชนบท
ประชาชนสํวนใหญํประกอบอาชีพทานา ทาไรํ
และรับจ๎างทั่วไป เวลาสาหรับดูแลบุตรหลานจา
กัด นักเรียนสํวนใหญํมีเวลาวํางแตํใช๎เวลาวํางไมํ
เป็นประโยชน์ อาทิงานบุญมักมีการเลํนการพนัน

OSOI

ปลักแรด อําเภอ บางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ได๎สร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

รางวัลเหรี ยญทองแดง 42 เรื่ อง | [Pick the date]

“โรงเรียนวัดดงโคกขาม หมูํที่ 2 ตํา
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1. เพื่อให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎ พัฒนา
ทักษะ มีจิตอาสา ทากิจกรรมสร๎างสรรค์ในการบา
เพ็ญ ประโยชน์ตํอโรงเรียนและชุมชน
2. เพื่อให๎นักเรียนรู๎จักแยกแยะพื้นที่ดี พื้นที่
เสี่ยง
3. เพื่อให๎มีแผนที่สุขภาพและข๎อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับพื้นที่ดี พื้นที่เสี่ยงในและนอกบริเวณโรงเรียน
4. เพื่อสร๎างกระบวนการทางานรํวมกันของ
เด็ก ครู ผู๎ปกครอง และชุมชน ในการทาความดีด๎วย
การเพิ่มพื้นที่ดี ลดพื้นที่เสี่ยงใกล๎ ๆ บ๎าน ในโรงเรียน
และรอบโรงเรียน
ขัน้ ตอนในการดําเนินงาน กําหนดเป็น 3

2556

ระยะ
ระยะที่ 1 (ผูร๎ บั ผิดชอบคณะผู๎ทาการทางาน
ทัง้ หมด 10 คนและนักเรียนโรงเรียนวัดโคกขาม)
กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์และหาทีมงาน
การประชาสัมพันธ์ด๎วยวิธีการตําง ๆ เชํน หน๎าเสาธง
ตอนเช๎า เสียงตามสายในโรงเรียน อบรมในวันสุด
สัปดาห์ ปูายประกาศหน๎าโรงเรียน ทาแผํนพับ หอกระจายขําวหมูํบ๎าน ประกาศเว็บไซต์
กิจกรรมที่ 2 อบรมทีมงาน จัดอบรม ประชุมกลุํมทีมงานที่จะทําการทดลอง เพื่อให๎มีความเข๎าใจตรงกัน
ในการทากิจกรรมรํวมกัน
กิจกรรมที่ 3 วางแผนสารวจและออกสารวจ กาหนดพื้นที่รอบๆบริเวณโรงเรียนที่จะสารวจ 1-3 ตาราง
กิโลเมตร

OSOI

กิจกรรมที่ 4 จัดทาแผนที่สขุ ภาพ เมื่อได๎ข๎อมูลแล๎ว นามาวิเคราะห์รํวมกันวําพื้นที่ใดเป็นพื้นที่ดี พื้นที่เสี่ยง
หรือพื้นที่กึ่งดีกึ่งเสี่ยง
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ผลสําเร็จจากการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาฯ อาทิ
ปี พ.ศ. 2554 รางวัลกลุํมยุวเกตรกรดีเดํน ระดับจังหวัดพิษณุโลก
 ปี พ.ศ. 2554 - รางวัลกลุํมยุวเกตรกรดีเดํน ระดับจังหวัดพิษณุโลก
 รางวัลชมเชยโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ อาเภอบางระกา - รางวัลเหรียญทองกิจกรรมสภานักเรียน งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 61 ฯลฯ
ปี พ.ศ. 2555 – รางวัลสถานศึกษาพอเพียง , รางวัลโรงเรียนต๎นแบบกิจกรรมสภานักเรียน ระดับ
ภูมิภาค, รางวัลเหรียญทองกิจกรรมสภานักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 62, รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ อาเภอบางระกํา
 รางวัลชมเชยโรงเรียนเครือขํายเด็กไทยฟันดี อาเภอบางระกํา, รางวัลชมเชยการประกวดแอโรบิก
อาเภอบางระกํา, ผลการประเมินระดับดีมาก จากการประเมินภายนอกรอบสาม จาก สมศ. (องค์การมหาชน)
 ปี พ.ศ. 2556 รางวัลชนะเลิศ โครงงานสุขภาพด๎านอนามัยสิ่งแวดล๎อม ระดับประถมศึกษา ขอปี พ.ศ.
2555 - รางวัลสถานศึกษาพอเพียง - รางวัลโรงเรียนต๎นแบบกิจกรรมสภานักเรียน ระดับภูมิภาค – รางวัลเหรียญ-

2556

ขาม)
กิจกรรมที่ 1 วางแผนสารวจและออกสารวจ(ทาซา) กาหนดพื้นที่รอบๆ บริเวณโรงเรียนที่จะสารวจ 1 – 3
ตารางกิโลเมตร
กิจกรรมที่ 2 จัดทาแผนที่สขุ ภาพ (ทาซา) เมื่อได๎ข๎อมูลแล๎ว นามาวิเคราะห์รํวมกันวําพื้นที่ใดเป็นพื้นที่ดี พื้นที่
เสี่ยง หรือพื้นที่กึ่งดีกงึ่ เสี่ยง
กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการสารวจ (ทาซา) สรุปผลการสารวจพื้นที่ดี พื้นที่เสี่ยง และพื้นที่กึ่งดีกึ่งเสี่ยงในและนอก
บริเวณโรงเรียน ให๎คณะกรรมการสถานศึกษา ผู๎ปกครองนักเรียน ผู๎ใหญํบ๎าน กานัน ประชาชนในท๎องถิ่น เทศบาล
ตาบล โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหนํวยงานทางราชการ

OSOI

ระยะที่ 3 (ทาการศึกษาซ๎า) (ผูร๎ บั ผิดชอบคณะผู๎ทาการศึกษาทัง้ หมด 10 คนและนักเรียนโรงเรียนวัดโคก

รางวัลเหรี ยญทองแดง 42 เรื่ อง | [Pick the date]

กิจกรรมที่ 5 เสนอผลการสารวจ นาผลการสารวจพื้นที่ดี พื้นที่เสี่ยง และพื้นที่กึ่งดีกึ่งเสี่ยงรอบโรงเรียน
ในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู๎ปกครองนักเรียน ผู๎ใหญํบ๎าน กานัน ประชาชนในท๎องถิ่น เทศบาลตาบล
โรงพยา
ระยะที่ 2 (ผูร๎ บั ผิดชอบคณะผู๎ทาการศึกษาทัง้ หมด 10 คนและนักเรียนโรงเรียนวัดโคกขาม)
กิจกรรมที่ 1 จัดหาทีมงานเพือ่ ทาการประชาสัมพันธ์ ตั้งทีมหมอจิ๋วและสภานักเรียน ออกทาการดาเนิน
การเพื่อทาการการรณรงค์และเผยแพรํ ปูองกันและแก๎ไขพื้นที่ดี พื้นที่เสี่ยง และพื้นที่กึ่งดีกึ่งเสี่ยงรอบ
กิจกรรมที่ 2 ประชาสัมพันธ์โดยทีมหมอจิว๋ และสภานักเรียน(บริเวณในโรงเรียน)
กิจกรรมที่ 3 เสนอผลการรณรงค์และเผยแพรํประชาสัมพันธ์โดยทีมหมอจิว๋ และ สภานักเรียน(บริเวณ
นอกโรงเรียน) บาลสํงเสริมสุขภาพตาบล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหนํวยงานทางราชการ
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ทองกิจกรรมสภานักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 62 - รางวัลชนะเลิศโรงเรียนสํงเสริม
สุขภาพ อาเภอบางระกําฯลฯ

2556

เกียรติภมู แิ หํงความสําเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว
ได๎รบั รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจําปี 2556

OSOI

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นางวรรณรักษ์ หงษ์ทอง ผู๎อํานวยการสถานศึกษาชํานาญการพิเศษ
โรงเรียนวัดดงโคกขาม

15

A 48
ทักษะกระบวนการ 9 ขัน้ สร๎างสรรค์โครงงานเพือ่ พัฒนาความสามารถทางการคิด

2556
OSOI

ตําบล ออนกลาง อําเภอ แมํออน จังหวัด
เชียงใหมํ สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 34 จังหวัด เชียงใหมํ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได๎
สร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด๎าน การจัด
กระบวนการเรียนรู๎ ทักษะกระบวนการ 9 ขัน้ สร๎างสรรค์
โครงงานเพือ่ พัฒนาความสามารถทางการคิด”
แนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
ดังกลําวได๎รับแรงบรรดาลใจมาจากผลของการปฏิรูป
การศึกษาในระดับชาติที่ผํานมาที่ต๎องประสบความล๎มเหลว
ในหลายเรื่อง อาทิ ความล๎มเหลวในเรื่องคุณภาพของ
การศึกษา, ความเสมอภาคทางการศึกษา,การจัดการ
ทรัพยากรทางการศึกษา,การวางแผนและการบริหารจัดการ
แม๎แตํเมื่อรับความรู๎วิธีการจัดระบบการศึกษา และการ
จัดการเรียนรู๎จากตํางประเทศมาก็นํามาใช๎แบบไมํได๎มีการปรับให๎เหมาะสมกับบริบทการเรียนรู๎ในสภาพสังคมไทย
สัมฤทธิผลที่ได๎ คือ คุณภาพการเรียนของนักเรียนต่ําลง คุณภาพการสอนของครูต่ําลง
เพื่อเป็นสํวนหนึ่งของการมีสํวนรํวมในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ ผู๎บริหาร คณะครู และผู๎มี
สํวนเกี่ยวข๎องจึงได๎พัฒนานวัตกรรมการศึกษา ทักษะกระบวนการ 9 ขัน้ สร๎างสรรค์โครงงานเพือ่ พัฒนา
ความสามารถทางการคิด เพื่อแก๎ไขปัญหาดังกลําวจนประสบความสําเร็จ ภายใต๎วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อสร๎างและพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู๎ในโรงเรียน ที่มุํงเน๎นการพัฒนาความสามารถ
ทางการคิด ให๎กับนักเรียน ให๎คิดเป็น ทําเป็น แก๎ปัญหาเป็น และสามารถนําไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎
2. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู๎ของครูให๎มีความรู๎ความสามารถในการจัดการเรียนรู๎ที่มุํงเน๎นการ
พัฒนาความสามารถทางการคิด แกํนักเรียน ตามรูปแบบที่กําหนดและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความสามารถทางการคิดอยํางเป็นระบบ คิดสร๎างสรรค์ ตัดสินใจแก๎ปัญหาได๎
อยํางมีสติสมเหตุผล สํงผลให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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“โรงเรียนแมํออนวิทยาลัย เลขที่ 109 หมูํที่ 2 ถนน สันกําแพง-บ๎านออนหลวย
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กรอบแนวคิดในการดําเนินการ กําหนดไว๎ดงั นี้
กรอบคิดการออกแบบนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนา
สร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ
แกํครูและบุคลากร
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ครูและบุคลากรรํวม
ดําเนินการ

ผู๎เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเสนอแนะ/

สร๎างคูํมือการจัดการเรียนการสอน
ดําเนินการพัฒนาตามคูํมือ

ผู๎ปกครอง
นักเรียน

แบํงกลุํมนักเรียน/

แหลํง

ครูที่ปรึกษา

เรียนรู๎

ประเมินความสามารถ
ทางการคิดกํอนการพัฒนา
ประ
จัดการเรี ยนการสอนกระบวนการ 9 ขั้น

ชุมชน

2556

ท๎องถิ่น

นิเทศติด
ตามการดํา
เนินการทุก

“ฝึ กค้นหาปั ญหา”
“นามาวิเคราะห์ดว้ ยเหตุผล ”

ขั้น

“ค้นหาทางเลือกอย่างหลากหลาย”

ตอน

“เลือกทางเลือกด้วยจุดหมายเดียวก ัน”

“กาหนดขั้นตอนดาเนินการ”
“เริ่ มปฏิบตั ิงานด้วยความมัน่ ใจ”
“ให้ทุกฝ่ ายร่ วมประเมินผลการ
ปฏิบตั ิ”

OSOI

ประเมินความสามารถทางการคิดนักเรียน
“กาจัหลั
ดจุดงอ่การพั
อนที่เป็ นฒปันา
ญหา”
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“นาพาสู่ความภาคภูมิใYes
จ”

สรุป รายงาน
เผยแพรํ

เมินการ
ดํา
เนิน
การตาม
กระ
บวน
การ

9
ขั้น

ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น

ตารางเปรียบเทียบผลประเมินความสามารถทางการคิดของผูเ๎ รียน กํอนและหลังการพัฒนา
มาตรฐานที่ 4 ผูเ๎ รียนมีความสามารถในการคิดอยํางเป็นระบบคิดสร๎างสรรค์
ตัดสินใจแก๎ปัญหาได๎อยํางมีสติสมเหตุสมผล
ที่

ร๎อยละของนักเรียนทีอ่ ยูใํ นระดับ 3 ขึน้ ไป
กํอน
หลัง
เพิม่ +/ลด-

ตัวบํงชี้

1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อําน ฟังและดู และสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง
2 นําเสนอวิธีคิด วิธีแก๎ปัญหาด๎วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
กําหนดเปูาหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก๎ปัญหาโดยมีเหตุผล
3
ประกอบ
4 มีความคิดริเริ่มและสร๎างสรรค์ผลงานด๎วยความภาคภูมิใจ
ภาพรวมมาตรฐานที่ 4

88.93

92.59

3.66

88.37

91.38

3.01

80.11

86.38

6.27

87.05
86.12

90.34
90.17

3.29
4.06

2556

ผลสําเร็จทีเ่ กิดขึน้ จากการดําเนินงาน อาทิ
 โรงเรียนได๎นวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่มุํงเน๎นการพัฒนาความสามารถ
ทางการคิด แกํนักเรียน ให๎คิดเป็น ทําเป็น แก๎ปัญหาเป็น และนําไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎ ในรูปแบบ
“กระบวนการ 9 ขั้น สร๎างสรรค์โครงงานเพื่อพัฒนาความสามารถทางการคิด ”
ครู แ ละบุ ค ลากรทุ ก คนมี ความรู๎ ความสามารถในการจั ดการเรี ยนรู๎ที่ เ น๎น การพัฒนา
ความสามารถทางการคิดแกํนักเรียน ด๎วยความเข๎าใจที่ถูกต๎องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
 ผู๎เรียนมีความสามารถทางการคิดอยํางเป็นระบบ คิดสร๎างสรรค์ ตัดสินใจแก๎ปัญหาได๎อยํางมีสติสม
เหตุผล มีผลการพัฒนาความสามารถทางการคิด เพิ่มขึ้นโดยภาพรวมร๎อยละ 4.06
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No

ฯลฯ
เกียรติภมู แิ หํงความสําเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว
ได๎รบั รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจําปี 2556
สายสอน ผู๎อํานวยการโรงเรียนแมํออนวิทยาลัย
OSOI

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นายพิพฒ
ั น์
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A 49
“การใช๎กจิ กรรมสร๎างสรรค์ หมากฮอสไทยและหมากรุกไทย เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของนักเรียน
ปกติและนักเรียนทีม่ ีความต๎องการพิเศษทางการศึกษา ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียน
เทศบาลวัดศรีสพุ รรณ”

OSOI

2556
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“โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ
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1/100 เลขที่

ถนนวัวลาย ตําบล หายยา อําเภอ เมือง

เชียงใหมํ จั งหวัด เชี ยงใหมํ สังกัด สํ านัก การศึกษา เทศบาลนคร
เชียงใหมํ กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได๎
สร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด๎าน การจัดกระบวนการ
เรียนรู๎ การใช๎กจิ กรรมสร๎างสรรค์ หมากฮอสไทยและหมากรุกไทย เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความต๎องการ
พิเศษทางการศึกษา ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ การใช๎กิจกรรมสร๎างสรรค์ หมากฮอสไทยและหมากรุก
ไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความ
ต๎อ งการพิเ ศษทางการศึก ษา ระดับ ชั้น ประถมศึก ษาปีที่ 1 – 6
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ดังกลําวสืบเนื่องมาจากการที่ โรงเรียน
เทศบาลวัดศรีสุพรรณ มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จํานวน
202 คน ซึ่งประกอบด๎วยนักเรียนปกติ จํานวน 170 คน และนักเรียนที่
มีความต๎องการพิเศษ จํานวน 32 คน โดยแยกประเภทความบกพรํอง
รํางกายและสุขภาพ จํานวน 2 คน , บกพรํองการพูดและภาษา จํานวน 1 คน , บกพรํองทางการเรียนรู๎ จํานวน 6
คน , บกพรํองทางสติปัญญา จํานวน 8 คน , สมาธิสั้น จํานวน 11 คน , บกพรํองทางสายตา จํานวน 1 คน , สมาธิ
สั้นและบกพรํองทางสติปัญญา จํานวน 2 คน และออทิศติก จํานวน 1 คน ในการดําเนินการนั้น โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณได๎จัดรูปแบบการจัดการเรียนรํวมเต็มเวลา (Mainstreaming) โดยใช๎กิจกรรมสร๎างสรรค์ หมากฮอส
ไทยและหมากรุกไทย มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความต๎องการพิเศษทางการศึกษา
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ โดยให๎นักเรียนที่มีความต๎องการพิเศษ ได๎มีโอกาส
เรียนในชั้นเรียนเดียวกับนักเรียนปกติตลอดเวลาที่อยูํในโรงเรียน เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการที่สําคัญในการ
พัฒนานักเรียนให๎มีคุณภาพทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความบกพรํองประเภทตํางๆ เชํ น เพื่อชํวยเหลือให๎
บุคคลเหลํานี้ได๎พัฒนาตามศักยภาพของตนเอง เพื่ออยูํรํวมกันในสังคมได๎อยํางปกติสุข จากความสํ าคั ญ ดั ง กลํ า ว
โรงเรียนเทศบาลวัดวัดศรี
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1.เพื่อคัดแยกนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความต๎องการพิเศษเข๎ารับบริการทางการศึกษาพิเศษ
2.เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลในการนํามาประกอบการพิจารณาจัดโปรแกรมการศึกษาพิเศษให๎นักเรียนที่มีความ
ต๎องการพิเศษรํวมกับนักเรียนปกติของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ
3.เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความต๎องการพิเศษทางการศึกษา มีความรู๎ ความเข๎าใจ
เห็นคุณคําของกิจกรรมสร๎างสรรค์หมากฮอสไทยและหมากรุกไทย
4.เพื่อให๎นักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความต๎องการพิเศษทางการศึกษา สามารถนํากิจกรรมสร๎างสรรค์
หมากฮอสไทยและหมากรุกไทย ไปใช๎ในชีวิตประจําวันให๎เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2556

สุพรรณ ตระหนักถึงความสําคัญและมีความเชื่อมั่นในคุณคําของการศึกษาและความเสมอภาคในสัง คม จึงได๎ใช๎
กิจกรรมสร๎างสรรค์ หมากฮอสไทยและหมากรุกไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนปกติและนักเรียนที่มี
ความต๎องการพิเศษทางการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 – 6 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ขึ้น เพื่อคัดแยก
นักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความต๎องการพิเศษเข๎ารับบริการทางการศึกษาพิเศษได๎อยํางตํอเนื่อง และใช๎เป็น
ข๎อมูลในการนํามาประกอบการพิจารณาจัดโปรแกรมการศึกษาพิเศษให๎นักเรียนที่มีความต๎องการพิเศษรํวมกับ
นักเรียนปกติของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ เห็นคุณคําของกิจกรรมสร๎างสรรค์ หมาก
ฮอสไทยและหมากรุ กไทย ตลอดจนสามารถนํ ากิ จกรรมสร๎า งสรรค์ ห มากฮอสไทยและหมากรุก ไทยไปใช๎ใ น
ชีวิตประจําวันให๎เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต๎วัตถุประสงค์สําคัญ ดังนี้

ขั้นตอนการดําเนินงานพัฒนา

OSOI

ในการพัฒนานวัตกรรมดังกลําวได๎ดําเนินการตามขั้นตอนตํางๆ 13 ขั้นตอน อาทิ
 ผู๎วิจัยสํารวจ คัดกรองและคัดแยกนักเรียนที่มีความต๎องการพิเศษทางการศึกษาแบบไมํเป็นทางการ
โดยใช๎วิธีการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนอยํางเป็นระบบทั้งด๎านการเรียนและพฤติกรรมทั่วไปในชั้นเรียน
เชํน ผลงานที่ทําในชั้นเรียนไมํมีความคงที่ หรือมักอยูํในระดับไมํดี
 ผู๎วิจัยสัมภาษณ์ครูในชั้นเรียนที่ผํานมาและครูที่สอนอยูํในระดับชั้นเรียนนั้น
 ผู๎วิจัยสัมภาษณ์ผู๎ปกครองของนักเรียนและเพื่อนๆ ของนักเรียน จากระเบียนสะสม
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 ผู๎วิจัยนําผลการคัดแยกนักเรียนมาวิเคราะห์
และประเมินผลการคัดแยกนักเรียนรํวมกันระหวํางคณะครูที่
เกี่ย วข๎ อง เพื่อ นํา ข๎อ มูล จากแหลํ งตํ างๆ มาประกอบการ
ตัดสินใจวําจะให๎นักเรียนเข๎าโปรแกรมการชํวยเหลืออยํางไร
จึงจะเหมาะสมที่สุดสําหรับนักเรียน
จัดทํานวัตกรรมเครื่องมือและสื่อประสม เรื่อง
กีฬ าไทย ชุ ด เทคนิค การเลํ น หมากฮอสไทยเบื้ อ งต๎ น และ
หมากรุกไทย ในรูปแบบตํางๆ เพื่อใช๎ในการทําวิจัย
ดําเนินการสอนตามแผนการจัด กิจกรรมการ
เรียนรู๎ที่ออกแบบไว๎พร๎อมกับการใช๎แบบฝึกทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ เทคนิคการเลํนหมากฮอสไทยเบื้องต๎น ,
แบบฝึกทักษะมาตรฐานเดินกํอนกับการแปรรูปหมากฮอส , แบบฝึกทักษะการเดินหมากรุกไทยขั้นพื้นฐานสูํเทคนิค
การเลํนชั้นครู
ดําเนินการใช๎สื่อประสม เรื่อง กีฬาไทย ชุด เทคนิคการเลํนหมากฮอสไทยเบื้องต๎นและหมากรุกไทย
ในรูปแบบตํางๆ เพื่อใช๎ในการทําวิจัย เชํน ใช๎สื่อการเรียนการสอนหมากฮอสไทย ชุดที่ 1 – 4 และสื่อการเรียนการ
สอนหมากรุกไทย ชุดที่ 1 – 2 พร๎อมทั้งทดลองใช๎แบบฝึกทักษะการคิดสร๎างสรรค์หมากฮอสไทยและหมากรุกไทย
 ติดตามและประเมินผลการใช๎กิจกรรมสร๎างสรรค์ หมากฮอสไทยและหมากรุกไทย เพื่อนําไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักเรียนที่มีความต๎องการพิเศษทางการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ ไปใช๎ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือแนะนําให๎ความรู๎กับเพื่อนๆ พี่ๆ น๎องๆ ตํอไป
ผลงานที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน โดยสรุป ดังนี้
ผู๎เรียน อาทิ
ได๎เรียนรู๎วิธีการคิดจากการทําแบบทดสอบกํอนเรียนด๎านการคิดเชิงวิเคราะห์
ได๎ เ รี ย นรู๎ ทัก ษะการคิ ดสร๎ า งสรรค์ เ ชิ ง วิ เ คราะห์ อ ยํ า งถู ก ต๎ อ งและสนุ ก สนานกั บ เทคนิ ค ปลาย
กระดานและกลหมากรุกไทย
ได๎สร๎างสรรค์ผลงานออกมาในรูปแบบของแบบฝึกทักษะหมากฮอสไทยและหมากรุกไทยสูํความ
เป็นเลิศทางด๎านกีฬาไทยในการแขํงขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ ครั้งที่ 30 ประจําปีการศึกษา 2555 ระหวํางวันที่ 23 – 26 ธันวาคม 2555
ครูและผู๎บริหาร อาทิ
 ครูและผู๎บริหารได๎ฝึกทักษะการคิดสร๎างสรรค์เชิงวิเคราะห์บนกระดานหมากฮอสไทยและหมากรุก
ไทย
ครูและผู๎บริหารได๎เรียนรู๎วิธีการทําวิจัยการใช๎กิจกรรมสร๎างสรรค์ หมากฮอสไทยและหมากรุกไทย
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความต๎องการพิเศษทางการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 – 6 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ โดยใช๎สื่อประสม เรื่อง กีฬาไทย ชุด กีฬาหมากฮอสไทยและหมากรุก
ไทย ระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ

ปลายกระดานของหมากฮอสไทยและกลหมากรุกไทย
ผู๎ปกครอง
ผู๎ปกครองนักเรียน ร๎อยละ 74.29 ได๎เข๎ารํวมการประชุมระหวํางโรงเรียนกับผู๎ปกครอง ซึ่งทําให๎
ผู๎ปกครองนักเรียนปกติและผู๎ปกครองนักเรียนที่มีความ
ต๎ อ งการพิ เ ศษทางการศึ ก ษา มี ค วามรู๎ ความเข๎ า ใจ
เกี่ยวกับนักเรียนมากขึ้น รับรู๎นดยบายการจัดการศึกษา
มีเจตคติที่ดีตํอการใช๎กิจกรรมสร๎างสรรค์หมากฮอสไทย
และหมากรุก ไทย และได๎รํวมกัน วางเปูา หมายในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให๎ดียิ่งขึ้น
สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ เป็นศูนย์
การเรียนรู๎ด๎านกิจกรรมสร๎างสรรค์หมากฮอสไทยและ
หมากรุกไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนปกติ
และนักเรียนที่มีความต๎องการพิเศษทางการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหมํ
ชุมชน
 ลดปัญหาเด็กที่มีพฤติกรรมไมํพึงประสงค์
รํวมสํงเสริมสนับสนุนกีฬาไทย เชํน หมากฮอสไทยและหมากรุกไทย เป็นต๎น
 เด็กๆ นํากิจกรรมสร๎างสรรค์หมากฮอสไทยและหมากรุกไทยไปใช๎ในชีวิตประจําวันให๎เกิดประโยชน์ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เกียรติภมู แิ หํงความสําเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว ได๎รบั
รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจําปี 2555
วงศ์เขือ่ นแก๎ว ผู๎อํานวยการสถานศึกษา

OSOI

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นายบุญทรง
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เทคนิค

2556

ครูและผู๎บริหารได๎สร๎างสรรค์ผลงานออกมาในรูปแบบของแบบฝึกทักษะการคิดสร๎างสรรค์

22

A 56
การพัฒนาการอํานและการเขียนคําของนักเรียนทีม่ ีความบกพรํองทางการเรียนรู๎
(เรียนรํวม) ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางสะพาน ปีการศึกษา 2555
โดยใช๎สอื่ การสอนทีห่ ลากหลาย
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“ โรงเรียนบางสะพาน เลขที่ 8 ถนน บ๎านลําง
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ตําบล แมํรําพึง อําเภอบางสะพาน จังหวัด

สังกัด สพป ประจวบคีรีขันธ์ เขต. 1 สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ได๎สร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด๎าน การพัฒนา
ระบบกิจกรรมผู๎เรียน “การพัฒนาการอํานและการเขียนคําของ
นักเรียนทีม่ ีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ (เรียนรํวม) ชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางสะพาน ปีการศึกษา 2555
โดยใช๎สอื่ การสอนทีห่ ลากหลาย”
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําวเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากการที่เด็กมีปัญหาทางการเรียนรู๎หรือ แอลดี (Learning
Disabilities) เป็นเด็กกลุํมที่ถูกจัดไว๎ในความพิการตามพระราชบัญญัติ
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พุทธศักราช 2534 และมักพบเด็กที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู๎ ได๎มากในระดับประถมศึกษา เด็กกลุํมนี้เป็นเด็กที่มีปัญหา
ด๎านการอําน การเขียน การพูด การฟัง การคิดหรือการคํานวณ ถ๎าหาก
ครูผู๎สอนไมํมีความเข๎าใจลักษณะและธรรมชาติของเด็กเหลํานี้แล๎ว ก็จะ
สํงผลกระทบตํอการเรียน ทําให๎เกิดความไมํสอดคล๎องกันระหวําง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับสติปัญญาของเด็กทั้งๆ ที่เด็กมีสติปัญญาที่ดี ซึ่ง
เป็นผลทําให๎เด็กขาดความเชื่อมั่นในการนับถือตนเอง มีปัญหาในเรื่องการ
วางแผนการศึกษา อาชีพ การใช๎ชีวิตประจําวันตลอดจนความสัมพันธ์ตํอ
ครอบครัว และความสัมพันธ์ทางสังคมตํางๆ จึงจําเป็นอยํางยิ่งที่ครูจะต๎อง
เข๎าใจและแสวงหาวิธีในการจัด กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู๎ให๎
สามารถเรียนรํวมกับเด็กปกติได๎อยํางมีความสุข ซึ่งเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู๎ สํวนหนึ่งจะมีปัญหาในด๎านการจํา
จากสภาพปัญหาและความจําเป็นของโรงเรียนบางสะพานดังที่ได๎กลําวมาแล๎ว โรงเรียนบางสะพานได๎
ตระหนักและเห็นความสําคัญของเรื่องเหลํานี้จึงได๎จัดพัฒนากระบวนการเรียนการสอนการอํานคําและเขียนคําของ
เด็กบกพรํองทางการเรียนรู๎ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช๎สื่อประสมในการสอนซํอมเสริม การใช๎สื่อเป็นการเรียน

กฎการเรียนรู๎ของธอร์นไดค์
- กฎแหํงความพร๎อม
- กฎแหํงการฝึกหัด
- กฎแหํงผล

ทฤษฎีการเสริมแรงของสกินเนอร์
- การเสริมแรงทางบวก
- การเสริมแรง ทางลบ

กระบวนการเรียนรู๎การอํานและการเขียน
สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรํองทางการ
เรียนรู๎โดยใช๎สื่อการสอนที่หลากหลาย

2556

กรอบแนวคิด
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การสอนที่นําสื่อหลายอยํางมาใช๎สอยทําให๎การเรียนนําสนใจ สามารถเรียนได๎งํายขึ้น ผู๎เรียนเข๎าใจเนื้อหาได๎งําย
เรียนได๎อยํางรวดเร็ว ผู๎เรียนสนใจได๎ฝึกฝนได๎ด๎วยตนเอง จากการพัฒนาการอํานคําเขียนคําใช๎สื่อที่หลากหลายนี้
สํงผลให๎นักเรียนร๎อยละ 80 ของนักเรียนบกพรํองทางการเรียนรู๎ มีการพัฒนาการอํานคําและเขียนคําผํานเกณฑ์ทั้ง
คน10ที่กําหนดโดยทํานผู๎อํานวยการโรงเรียนทดสอบด๎วยตนเอง
ทางโรงเรียนบางสะพานได๎นาํ นวัตกรรมนีไ้ ป
เผยแพรํแกํโรงเรียนตํางๆด๎วยโดยจัดกิจกรรมเปิดบ๎านวิชาการภายใต๎วัตถุประสงค์สาํ คัญ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาการอํานและการเขียนคําของนักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ ชั้น (เรียนรํวม)
1 ประถมศึกษาปีที่ โรงเรียนบางสะพาน ปีการศึกษา โดยใช๎สื่อการสอนที่หลากหลาย 2555
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู๎ปกครองที่มีตํอ .2พัฒนาการอํานและการเขียนคําของนักเรียนที่มีความ
บกพรํองทางการเรียนรู๎ 2555 โรงเรียนบางสะพาน ปีการศึกษา 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ (เรียนรํวม)โดยใช๎สื่อการ
สอนที่หลากหลายโดยกําหนดกรอบแนวคิดในการดําเนินการไว๎ดังนี้

OSOI

ความสามารถในการอํานและการเขียนคํา
ของนักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎

24

การใช๎สอื่ ในการสอน การอํานคําและการเขียนคํา
มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การสอนการตระหนักในระบบเสียงภาษา
2. หนํวยเสียงภาษา
3. สอนคําศัพท์
4. ความเข๎าใจภาษา
5. สอนแตํงประโยค

สื่อที่ใช๎รปู ภาพ เกมบัตรคําร๎อน (บัตรภาพพยัญชนะ)

2556
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.1การสอนการตระหนักในระบบเสียงภาษา

“บอกครูซวิ าํ หมายเลข 1,2,3,4 ขึน้ ต๎นด๎วยตัวอักษรตัวใด ทบทวนกับรูปภาพจนนักเรียนตอบได๎ถกู ต๎อง”
2. หนํวยเสียงภาษา

OSOI

สื่อที่ใช๎ แผนภูมิ, แปูนหมุน, กระดานคําเล็ก, เกมบัตรคําร๎อน (พยัญชนะ,สระ)

25

นักเรียนที่อํานได๎ดีจะต๎องรู๎จักพยัญชนะต๎น สระ ตัวสะกดและวรรณยุกต์ และต๎องอํานออกเสียงได๎อยํางคลํอง นักเรียน
จะต๎องเรียนพยัญชนะจากงําย ปานกลาง และยาก ครูต๎องสุํมบอกให๎เด็กชี้พยัญชนะและสระที่ตัว (ไมํเรียงตัว) พร๎อมๆกันกํอน (ชี้ที่
แผนภูมิพยัญชนะ หรือสระ) แล๎วให๎ชี้ทีละคนจนอํานคลํอง ทั้งพยัญชนะและสระในการอําน พยัญชนะ เชํน ก. อํานวํา กอ-ไกํ โดย
ครูเน๎นคําวํา กอ ให๎ดัง ไกํเบาหรือกลืนลงในลําคอ เพื่อประโยชน์ในการสะกดคํา เชํน คําวํา ตา ต๎อง สะกดวํา ตอ -อา-ตา เราไมํ
สะกดวํา ตอ-เตํา-อา-ตา ดังนั้นเมื่อนักเรียนรู๎จักพยัญชนะแล๎ว ครูชี้ พยัญชนะอีกครั้งให๎นักเรียนอํานทีละคน ครูชี้พยัญชนะตัว น

นักเรียนอํานวํา นอ ชี้ตัว ณ อํานวํา นอ ย้ําเน๎นอีกครั้ง สิ่งที่ควรเน๎นเกี่ยวกับพยัญชนะ และให๎นักเรียนเปรียบเทียบกัน คือ ม-น,ภถ,ด-ค,ฝ-ฟ,ท-ถ,พ-ผ เพราะนักเรียนที่บกพรํองทางการเรียนรู๎จะสับสนเกี่ยวกับพยัญชนะเหลํานี้ ถ๎านักเรียนสับสนวําจะอํานอยํางไร
ดี เชํน ท ทหารให๎นักเรียนออกเสียงวํา ท ทหาร แตํคําวํา ทหารให๎ เบา เน๎น ท ให๎หนัก ฝึกเน๎นตัวหน๎า ถ ถุง หนัก ถ ถุงให๎เบา ตัว
พยัญชนะตัวอื่นก็เหมือนกันพอนักเรียนเริ่มออกเสียงพยัญชนะได๎แล๎ว ครูฝึกอํานกับแปูนหมุนจนคลํอง แล๎วเลํนบัตรคําร๎อน เมื่อ
นักเรียนรู๎จักพยัญชนะและสระแล๎วมาฝึกเขียน โดยแจกกระดานดําเล็กคนละ 1 แผํน พร๎อมชอล์กและแปรงลบกระดาน ครู

บอกเขียนพยัญชนะ สระ นักเรียนเขียนบนกระดานดําเล็ก กระดานดําเล็กจะมีเส๎น เพื่อฝึกลีลามือด๎วย การฝึกลีลา
มือจะชํวยให๎เด็กมีสมาธิเพราะวําเด็กบกพรํองทางการเรียนรู๎ บางคนจะสมาธิสั้นรํวมกัน ในห๎อง ป.1 มีนักเรียนที่มี
ความบกพรํองทางการเรียนรู๎ 10 คนเป็นสมาธิสั้นรํวมด๎วย ดังนั้นกํอนเรียนสระเสียงยาวกํอนเรียนที่ละสระ แตํกิจกรรมกํอนเรียน
ตอนเช๎าครูทบทวนการอํานพยัญชนะและสระกํอนเสมอ ใช๎สื่อ แผนภูมิ และบัตรคําร๎อน สระและแปูนหมุนฝึกเขียนสระกับ
กระดานดําเล็กกํอน เด็กจะสนุกเหมือนได๎เลํนกระดานกับชอล์กไปด๎วย นักเรียนเลํนเกมพยัญชนะ เด็กจะชอบมาก นักเรียนเขียน
พยัญชนะ สระ ลงในสมุด ในการเขียนทุกครั้งจะเน๎นเรื่องลายมือเสมอ

แผนภูมิสระ
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แผนภูมิพยัญชนะ

2556

แผนภูมสิ อื่ ทีใ่ ช๎ในการสอนหนํวยเสียงภาษา
สือ่ ทีใ่ ช๎

แปูนหมุน (ฝึกอําน)
บัตรคําร๎อน (ฝึกอําน)
กระดานดําเล็ก (ฝึกเขียน)
OSOI

สอนพยัญชนะ สระ
พยัญชนะเด็กต๎องรูท๎ กุ ตัว )
สํวนสระ ครูจะเจาะสอนในขัน้
(ตํอไปทีละสระ

แผนภูมิพยัญชนะ สระ
(ฝึกอําน)
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3. สอนคําศัพท์
สื่อที่ใช๎

2556
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แปูนหมุนพาอํานคํา กิจกรรมเสียบแล๎วอําน อํานคํากับแผนภูมิ กิจกรรมแปูนเสียบสร๎างคํากิจกรรมสอน
เสริมการเขียนคําตามคําบอก (สอนสระใดก็บอกเขียนสระนั้นโดยใช๎กระดานกิจกรรมสร๎างคําโดยใช๎แมํเหล็ก
กิจกรรมบัตรคําร๎อน เกมแมํไกํออกไขํ (อํานคํา) มาแบํงทายคํากันเถาะ กิจกรรมสระแสนสนุก เกมยอดนักอําน เกม
บ๎านมาตราตัวสะกด กิจกรรมสนุกกับไมค์ ทําให๎นักเรียนอํานคลํอง ฯลฯ

OSOI

สนุกกับไมค์ (ฝึกอําน)
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แผนภูมสิ อื่ ทีใ่ ช๎ในการเขียนคําศัพท์
สอนคําศัพท์

สื่อที่ใช๎

.1 แปูนหมุนพาอํานคํา ครูทบทวนพยัญชนะกํอนที่จะเสียบ
สระลงที่แปูนหมุน ครูอํานให๎ฟังกํอนนักเรียนอํานตาม
แล๎วหมุนทีละคําให๎นักเรียนอํานพร๎อมๆ กัน

.3อํานคํากับแผนภูมิ เรียนสระใด
แผนภูมิ สระนั้น คําสระเดียวกับแปูนหมุน
.4แปูนเสียบสร๎างคํา
สร๎างคําโดยใช๎แมํเหล็ก .5
.6บัตรคําร๎อน

2556

.15 กิจกรรมสนุกกับไมค์
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.2กิจกรรมเสียบแล๎วอําน

.13

เกมยอดนักอําน

.12 กิจกรรมสระแสนสนุก

.11 มาแขํงทายคํากันเถอะ

.7 เกมแมํไกํออกไขํ ใช๎สอนการอํานคําหรือฝึกการเขียนคําก็ได๎
.8 การเขียนคําตามคําบอกฝึกการเขียนโดยใช๎กระดานดําเล็กและฝึกลายมือไปด๎วย
.9คัดคําลงในสมุด

.10ทดสอบการเขียนคําตามคําบอกลงในสมุด

OSOI

.14เกมบ๎านมาตราตัวสะกด
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หมายเหตุ เด็กที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ ชอบทํามากกวําฟังและเขียน การเขียนต๎องเลํนไปด๎วย
ดังนั้นการเรียนต๎องเลํนไปด๎วย หมายเลขที่ 11 – 15 จะฝึกหมายเลขใดกํอนหรือหลังแล๎วแตํดุลยพินิจของครู การ
สอนครั้งแรกอาจมีหมายเลข 1-10

แผนภูมสิ อื่ ทีใ่ ช๎สอนความเข๎าใจภาษา

สื่อที่สอนความเข๎าใจ

หนังสือนิทานและข๎อความสั้นๆ
ครูเลํานิทานที่มีหลังห๎อง นิทานอีสป ข๎อความ
สั้น ให๎นักเรียนฟัง ให๎ตอบคําถามปากเปลํา ทํา
บํอยๆ แล๎วฝึกตอบคําถาม เขียนสั้นๆ สํวนมาก
จะเป็นภาคเรียนที่ 2

2556

รางวัลเหรี ยญทองแดง 42 เรื่ อง | [Pick the date]

.4สอนความเข๎าใจ
เข้าใจ
สื่อที่ใช๎ หนังสือนิทาน ข๎อความสัน้ ๆ พร๎อมคําถาม
ครูสอนโดยการเลํานิทานที่มีหลังห๎อง ให๎นักเรียนฟังแล๎วถามคําถามให๎นักเรียนฝึกตอบปากเปลําบํอยๆ
แล๎วคํอยหัดฝึกตอบคําถามแบบเขียนสั้นๆ งํายๆ เมื่อนักเรียนอํานคําได๎มากนักเรียนจะชอบอํานนิทาน ทําให๎รัก
การอําน

OSOI

5. สอนแตํงประโยค
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สิง่ ทีใ่ ช๎ แฟูมตัวอยํางคําที่นํามาแตํงประโยคแล๎ว พร๎อมมีภาพประกอบ จํานวนหลายแฟูม
ครูสอนเรื่องประโยค ใครทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร กับใคร แล๎วแจกแฟูมให๎นักเรียนอํานประโยค เมื่ออํานจบ
เปลี่ยนแฟูมกันอําน ครูควรมีแฟูมให๎มาก นักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ จําเป็นจะต๎องมีตัวอยํางให๎มาก
ครูควรจะอํานประโยคให๎ฟังด๎วย แล๎วฝึกแตํงปากเปลํา ชํวยกันแตํงประโยคจะให๎สนุกครูอาจใช๎เกมในขั้นสอนคํา
เชํน เกมแมํไกํออกไขํ เกมบัตรคําร๎อน เกมทายคํา เกมยอดนักอําน เมื่อนักเรียนอํานคําไหนในเกมแล๎วให๎แตํง
ประโยคจากคํานั้น เพื่อให๎เกิดความสนุกสนานในการเรียนจากการสํารวจกิจกรรมที่ผู๎ปกครองมีสํวนรํวมในการ
เรียนการสอน คือ สนุกกับไมค์ โดยในตอนเช๎าผู๎ปกครองมาสํงลูก เด็กบกพรํองทางการเรียน สังเกตวําผู๎ปกครองจะ

ชํวยคือ สัมภาระมาสํงถึงห๎องเรียน เด็กจะจับไมค์อํานคําที่อยูํหน๎าห๎องกํอนทั้งเช๎าและเย็น ผู๎ปกครองจะตั้งใจฟังลูก
อํานด๎วยใจที่จดจํอ คอยลุ๎นลูกตนเองถ๎าอํานไมํได๎ก็ชํวยสอนลูกแล๎วกลับไปสอนที่บ๎านหลายคนมาขอคําแนะนําการ
สอน การอําน สะกดคํา พร๎อมการเขียน นักเรียนในห๎องที่บกพรํองการเรียนรู๎มากๆ ครูจะแจกกระดานดําเล็กไปให๎
ผู๎ปกครองชํวยสอนเขียนคําด๎วย ดังนั้นตอนเย็นหรือเช๎า จะมีผู๎ปกครองมาถามวําตอนนี้เรียนถึงไหนเพื่อจะได๎สอน
ลูกให๎ทันเพื่อนด๎วย

แผนภูมิการแตํงประโยค
(เมื่อไร ที่ไหน อยํางไร ใคร ทําอะไร)

สื่อที่สอนแตํงประโยค

มีตัวอยํางประโยค จัดเป็นแฟูม ควรมีหลายแฟูมอยํางน๎อยได๎อําน คน 2
แฟู ม ครู ย กตั ว อยํ า งประโยค การแตํ ง ประโยค ใคร ทํ า อะไร 1 ตํ อ
เมื่อไหรํ ที่ไหน อยํางไร กับใคร นักเรียนฝึกแตํง ประโยคปากเปลําจน
ะโยคลงในสมุดคลํองอํานตัวอยํางประโยคจากแฟูมฝึกแตํงปร
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แผนภูมสิ อื่ ทีใ่ ช๎สอนแตํงประโยค

OSOI

ผลจากการพัฒนาการอํานและการเขียนคําของนักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ (เรียนรํวม) ชั้น
ประถมศึ กษาปีที่ 1 โรงเรีย นบางสะพาน ปี การศึก ษา 2555 โดยใช๎ สื่อการสอนที่ห ลากหลาย สรุป อผลการ
ดําเนินการ ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการพั ฒ นาการอํ า นและการเขี ย นคํ า ของนั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพรํ อ งทางการเรี ย นรู๎
(เรียนรํวม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางสะพาน ปีการศึกษา 2555 โดยใช๎สื่อการสอนที่หลากหลาย
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางแสดงคะแนนความสามารถในการอํานและการเขียนคําของนักเรียนที่มีความบกพรํอง
ทางการเรียนรู๎ (เรียนรํวม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางสะพาน ปีการศึกษา 2555 โดยใช๎สื่อการสอนที่
หลากหลาย เลขที่ 1-8 ได๎รับการพัฒนา 2 ภาคเรียนตามที่แพทย์ (นักจิตวิทยา) กําหนดเลขที่9 -10 ได๎รับการ
พัฒนา 1 ภาคเรียน โดยครูทดลองประเมินการพัฒนา (ยังไมํครบกําหนดตามที่แพทย์กําหนด)

2556

ผลงานที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
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กํอนการพัฒนา
หลังการพัฒนา
การอําน การเขียน รวม
แปลผล การอําน การเขียน รวม แปลผล
1
5
4
9
พอใช๎
22
19
41
ดี
2
5
4
9
พอใช๎
23
20
43
ดี
3
6
5
11
พอใช๎
24
20
44
ดี
4
4
4
8
พอใช๎
19
16
35
ดี
5
8
7
15
ปรับปรุง
24
23
47
ดี
6
3
2
5
พอใช๎
19
18
37
ดี
7
3
2
5
ดี
18
16
34
ดี
8
8
7
15
พอใช๎
24
21
45
ดี
เลขที่ 1-8 ได๎รับการพัฒนาครบตามที่แพทย์กําหนด 2 ภาคเรียน ผลการประเมินอยูํในระดับดี
9
2
2
4
ปรับปรุง
14
12
26
พอใช๎
10
0
0
0
ปรับปรุง
6
2
8 ปรับปรุง
เลขที่ 9-10 ได๎รับการพัฒนาจํานวน 1 ภาคเรียน ยังไมํครบกําหนดตามที่แพทย์กําหนด ผลการประเมินอยูํใน
ระดับพอใช๎และปรับปรุง
ตอนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู๎ปกครองที่มีตํอพัฒนาการอํานและการเขียนคําของ
นักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ (เรียนรํวม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางสะพาน ปีการศึกษา
2555 โดยใช๎สื่อการสอนที่หลากหลาย ดังตารางที่ 2

OSOI
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นักเรียนคนที่

31

ปัญหาการอํานและการเขียนของบุตรหลานของทํานอยูํในระดับ

รวม

4.8
4.7

0.42
0.48

มากที่สุด
มากที่สุด

4.7

0.48

มากที่สุด

4.9

0.32

มากที่สุด

5

0

มากที่สุด

4.8

0.42

มากที่สุด

4.82 0.35

มากทีส่ ุด

จากตารางที่ 2 พบวํา ผลการศึกษาความพึงพอใจของของผู๎ปกครองที่มีตํอการพัฒนาการอํานและ
การเขียนคําของนักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎(เรียนรํวม) ชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนบางสะพาน ปี
การศึกษา 2555 โดยใช๎สื่อการสอนที่หลากหลาย โดยรวมมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.82 ซึ่งหมายความวํา ผู๎ปกครองมี
ความคิดเห็นตํอพัฒนาการอํานและการเขียนคําของนักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎
(เรียนรํวม)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางสะพาน ปีการศึกษา 2555 โดยใช๎สื่อการสอนที่หลากหลายอยูํในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณารายข๎อ พบวํามีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดทุกข๎อ โดยมีคําเฉลี่ยเรียงลํา ดับจากมากไปหาน๎อย
ดังนี้  = 5, 4.9 , 4.8 และ 4.7 ตามลําดับ

2556

1 ทํานมีความพึงพอใจตํอการอํานของบุตรหลานทํานอยูํในระดับ
2 ทํานมีความพึงพอใจตํอการเขียนของบุตรหลานของทํานอยูํในระดับ
3 ทํานมีความพึงพอใจตํอกระบวนการจัดการเรียนรูข๎ องครูผู๎สอนอยูํ
ในระดับ
4 ทํานมีความความพึงพอใจตํอสื่อการเรียนการสอนที่ครูนํามาใช๎ใน
การจัดกระบวนการเรียนรู๎อยูํในระดับ
5 ทํานมีความพึงพอใจตํอการแก๎ปัญหาในการอํานและการเขียนของ
โรงเรียนอยูํในระดับ
6 ทํานมีความพึงพอใจตํอการบริหารงานของผู๎บริหารโรงเรียนในการแก๎ไข
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ตารางที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู๎ปกครองที่มีตํอพัฒนาการอํานและการเขียนคําของนักเรียนที่
มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎(เรียนรํวม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางสะพาน ปีการศึกษา 2555 โดยใช๎
สื่อการสอนที่หลากหลาย ดังตารางที่ 2
ระดับความ
ข๎อที่
รายการประเมิน
 S.D.
พึงพอใจ

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นายชาญชัย สิทธิวภิ ทั ร ผู๎อํานวยการโรงเรียนบางสะพาน

OSOI

เกียรติภมู แิ หํงความสําเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว ได๎รบั
รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจําปี 2555
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กิจกรรมการปลูกข๎าวอินทรียว์ ถิ พี อเพียง โรงเรียนนวมินทราชูทพิ ายัพ
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“ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เลขที่

33

186 หมูํ 8 ถนน โชตนา ตําบล ดอนแก๎ว อําเภอ แมํริม

จัง หวัด เชียงใหมํ สังกัด สพม. เขต 34 จัง หวัด เชียงใหมํ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ได๎สร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
ด๎าน ด๎านการจัดกระบวนการเรียนรู๎ กิจกรรมการปลูกข๎าวอินทรีย์วิถี
พอเพียง โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศพายัพ
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว สืบเนื่องจากโรงเรียนนว
มิน ทราชู ทิศ พายั พ จั ง หวั ดเชีย งใหมํ เป็น โรงเรี ยนเฉลิม พระเกีย รติ
กระทรวงศึกษาธิการได๎มีประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2529
เป็นโรงเรียนขนาดใหญํ และเป็นสถานศึกษาต๎นแบบการจัดการเรียนการ
สอนและการบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
พุทธศักราช 2536 พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลย
เดช ทรงมีพระราชดํารัสความตอนหนึ่งวํา “...ข๎าวต๎องปลูก เพราะอีก
20 ปี ประชากรอาจจะ 80 ล๎านคน ข๎าวจะไมํพอกิน...คนไทยนีต้ ๎องมีข๎าว
...” (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, มปป : 32) โรง
เรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ตระหนักในแนวคิดข๎างต๎น และมุํงมั่นที่จะ
ปลูกฝังและพัฒนานักเรียนให๎มีทักษะขั้นพื้นฐานในงานเกษตร โดยเฉพาะ
เรื่องข๎าว เนื่องจากข๎า วเป็นทรัพย์ อันประเสริ ฐ มีความสําคัญ ตํอ การ
ดํารงชีวิต จึงได๎พัฒนนานวั ตกรรมการศึก ษา กิจ กรรมการปลู ก ข๎า ว
อิ น ทรี ย์ วิ ถี พ อเพี ย ง โรงเรี ย นนวมิ น ทราชู ทิ พ ายั พ ขึ้ น ภายใต๎
วัตถุประสงค์ สําคัญ ได๎แกํ
1. เพื่อพัฒนาพื้นที่แปลงเกษตรของโรงเรียน ตามนโยบายการ
พัฒ นาสถานศึ ก ษาต๎ น แบบการจั ด การเรีย นการสอนและการบริ ห าร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จากการจัดกิจกรรมการปลูกข๎าวอินทรีย์วิถีพอเพียง
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครู และ ผู๎ปกครอง ที่มีตํอการจัดกิจกรรมการปลูกข๎าวอินทรีย์วิถีพอเพียง
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
การออกแบบนวัตกรรมและขั้นตอนการพัฒนา
ได๎วิเคราะห์และออกแบบนวัตกรรมเพื่อนําไปสูํการจัดกิจกรรมการปลูกข๎าว ดังแผนภาพ
วิเคราะห์อัตลักษณ์ ประวัติ คําขวัญ บริบทของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
และ สถานศึกษาต๎นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และ

พัฒนาพื้นที่แปลงเกษตรเดิมให๎เป็นแปลงนา สร๎างบ๎านพอเพียง บํอปลา และสื่อการเรียนรู๎

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนการปลูกข๎าวอินทรีย์วิถีพอเพียงปีการศึกษา 2554
บทเรียนวิดที ัศน์ ศึกษาเอกสาร)เพลง ทํากิจกรรม สอดแทรกหลักอิทธิบาท (และประเมินผล 4

ประเมินระหวํางการพัฒนา

ปรับปรุง
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ประชุมครูทุกกลุํมสาระในโรงเรียนเพื่อวางแผนกิจกรรมการเรียนรู๎สูํห๎องเรียน

ไมํผําน

2556

จากการใช๎พื้นที่แปลงนาปลูกข๎าวและสื่อการเรียนรู๎

ผําน

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนการปลูกข๎าวอินทรีย์วิถีพอเพียงปีการศึกษา 2555
(และประเมินผล 4 ศึกษาเอกสาร บทเรียนวิดที ัศน์ เพลง ทํากิจกรรม สอดแทรกหลักอิทธิบาท )

เผยแพรํผลการพัฒนาและปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง

OSOI

รายงานผลการพัฒนาพื้นที่แปลงนาและการจัดกิจกรรมการปลูกข๎าวอินทรีย์วิถีพอเพียง

34

กรอบแนวความคิดของการศึกษา
จากการออกแบบนวัตกรรมข๎างต๎นนําไปสูํบทสรุปกรอบแนวความคิดสูํการปฎิบัติ ดังนี้

OSOI
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ตัวแปรต๎น

35

กิจกรรมการเรียนการสอนในพื้นที่ แปลงนา
ข๎าวอินทรีย์วิถีพอเพียง จํานวน งาน 2 ไรํ 1
มีบ๎ านพอเพีย ง บํ อเลี้ย งปลาและวี ดิทั ศ น์
การปลูกข๎าวอินทรีย์วิถีพอเพียง บทเพลง
ข๎า วนานวมิ นท์ ตั วอยํ า งชาวนาไทย ที่ มี
ชื่อเสียง และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
ที่ ส อ ด แ ท ร ก ห ลั ก อิ ท ธิ บ า ท 4
เป็นสื่อและ แหลํงเรียนรู๎

ตัวแปรตาม
สภาพแปลงนาข๎าวอินทรีย์วิถีพอเพียง จํานวน
งาน 2 ไรํ 1 บ๎านพอเพียง และ บํอเลี้ยงปลา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการเรียนกิจกรรมการปลูก
ข๎าวอินทรีย์วิถีพอเพียง
ความคิดเห็นของครูและผู๎ปกครองที่มีตํอการจัดกิจกรรมการปลูก
ข๎าวอินทรีย์วิถีพอเพียง

ความสําเร็จจากการดําเนินงาน อาทิ
 ได๎พื้นที่แปลงเกษตรใหมํเป็นแปลงนาข๎าว จํานวน 1 ไรํ
2 งาน แบํงแปลงนาได๎ 6 แปลงยํอย สภาพแปลงนาเป็นระดับจาก
สูง ลงไปหาต่ํา โครงสร๎างดิ นดีเหมาะสมตํอการปลูกข๎าว น้ําจาก
แปลงนาจะไหลลงสูํบํอปลา ซึ่งมีจํานวน 1บํอ และบ๎านพอเพียง 1
หลัง นักเรียนได๎ใช๎เป็นแหลํงเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนได๎
ปฏิบัติงานเกษตร ในเรื่องการปลูกข๎าวอินทรีย์ ภายใต๎การนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดําเนินงาน
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน อาทิ เกรดเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จากการเรียนเรื่องการปลูกข๎าว
อินทรีย์ วิถี พอเพี ยง สํ าหรับ นัก เรีย นชั้ นมั ธยมศึ กษาปีที่ 4 โรง
เรี ยนนวมิ นทราชู ทิศ พายัพ จํ า นวนรวมทั้ ง หมด 42 คน พบวํ า
นั ก เรี ย นได๎ รั บ เกรดเฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นที่ อ ยูํ ใ นระดั บ
คํอนข๎างดีขึ้นไป (2.5ขึ้นไป) จํานวน 40 คน คิดเป็นร๎อยละ 95.23
ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว๎ คือ นักเรียนไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 75
ได๎รับเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2.5 ขึ้นไป
เมื่อพิจารณาเกรดเฉลี่ยแตํละระดับ พบวํา นักเรียนได๎เกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในระดับดีเยี่ยม
จํานวน 9 คน คิดเป็นร๎อยละ 21.43 ระดับดีมาก จํานวน 10 คน คิดเป็นร๎อยละ 23.81 ระดับดี จํานวน 13 คน
คิดเป็นร๎อยละ 30.95 ระดับคํอนข๎างดี จํานวน 8 คน คิดเป็นร๎อยละ 19.05 และ ระดับนําพอใจ จํานวน 2 คน

เกียรติภมู แิ หํงความสําเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว ได๎รบั
รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจําปี 2556

รางวัลเหรี ยญทองแดง 42 เรื่ อง | [Pick the date]

คิดเป็นร๎อยละ 4.76
ครูและผู๎ปกครองเห็นด๎วยกับการจัดกิจกรรมการปลูกข๎าวอินทรีย์
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ในระดับมากที่สุด
( X =4.51)
นอกจากผลที่ เกิด ขึ้น กับ ผู๎เ รีย นแล๎ วยั ง มี ความรํวมมือ จากครูใ น
โรงเรียน ชุมชน และผู๎ปกครองใกล๎โรงเรียนที่ได๎มีสํวนรํวมด๎วยความศรัทธาใน
แนวคิดและการปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน ผู๎ปกครองและชุมชนได๎มารํวมปลูก
และเกี่ยวข๎าวทุกครั้ง

OSOI

2556

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นายอรรถเสฏฐ์ สุสุข ผู๎อํานวยการเชี่ยวชาญ
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A 74
เครือ่ งพํนมอเตอร์ไฟฟูาพอเพียง

รางวัลเหรี ยญทองแดง 42 เรื่ อง | [Pick the date]

“ โรงเรียนอนุบาลเวียงแกํน เลขที่ 204 หมูํ 1
ตําบลหนองหลํายงาว อําเภอเวียงแกํน
จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได๎
สร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด๎าน ด๎านการ
จัดกระบวนการเรียนรู๎ เรื่อง เครือ่ งพํนมอเตอร์ไฟฟูา
พอเพียง”
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเกิดจากการ
ทบทวนกระบวนการจัดการเรียนรู๎ของครู และ
กระบวนการเรียนรู๎ของผู๎เรียนวํามีปัญหาและต๎องการ
พัฒนารูปแบบการเรียนรู๎ไปในทิศทางใดผลจากการ
ประมวลปัญหาและสิ่งที่ต๎องการพัฒนาพบประเด็นสําคัญ
อาทิ

2556

ครูผสู๎ อน
ครูมีบทบาทในการกําหนดทิศทางการ
ถํายทอดความรู๎ของตนเองเป็นสํวนใหญํ
ครูเป็นผู๎จัดกิจกรรมในห๎งเรียนมากเกินไป
ครูผู๎สอนเน๎นด๎านความรู๎มากกวําเน๎นทักษะของผู๎เรียนในด๎านตํางๆมากเกินไป
 ฯลฯ

OSOI

ผู๎เรียน
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 นักเรียนขาดการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง
 นักเรียนขาดความกระตือรือร๎นในการเรียนรู๎
 รู๎สึกเบื่อหนํายในการเรียนรู๎
 ฯลฯ

การออกแบบนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนา
เพื่อให๎การจัดการเรียนรู๎เป็นการเรียนรู๎อยํางมีเปูาหมายสอดคล๎องกับสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงของสังคม
ผู๎บริหาร คณะครู และผู๎มีสํวนเกี่ยข๎อง จึงได๎สร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา เครือ่ งพํนมอเตอร์ไฟฟูา
พอเพียง เพื่อเป็นสื่ในการจัดการเรียนรู๎ ขึ้น โดยมีกระบวนการ และ ขั้นตอนการพัฒนา ดังนี้

2556

รางวัลเหรี ยญทองแดง 42 เรื่ อง | [Pick the date]

กรอบแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม

ขัน้ ตอนการดําเนินงาน ของครูผสู๎ อน

OSOI

1.ขัน้ เน๎นให๎นกั เรียนใช๎กระบวนการวิจยั ประกอบด๎วย

38

ฯ

 การตั้งคําถามกํอนออกเก็บข๎อมูล
 เตรียมการค๎นหาคําตอบโดยกําหนดกลุํมเปูาหมา
 ออกสืบค๎นข๎อมูล
 สรุปและนําเสนอ

รางวัลเหรี ยญทองแดง 42 เรื่ อง | [Pick the date]

2.ขั้นการนําข๎อค๎นพบมาออกแบบจัดทําโครงงาน
โครงการ หรือกิจกรรม

3.ขั้นการนําข๎อค๎นพบมาออกแบบจัดทําโครงงาน โครงการ หรือ กิจกรรม

ผลงานความสําเร็จทีเ่ กิดจากการดําเนินงาน
สรุปโดยสังเขป
ผู๎เรียน
 ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบ
 ผู๎เรียนออกแบบการเรียนรู๎ด๎วยศักยภาพของตนเอง
 ผู๎เรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ได๎แกํ >ความสามารถในการสื่อสาร >การคิด
อยํางเป็นระบบ >ความสามารถในการแก๎ปญั หา >ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต >และ

2556

ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีตํอชุมชน
ชุมชนมีสวํ นรํวมในการจัดการศึกษา อาทิ

OSOI

เกษตรกรเห็นความสําคัญของการ
พึ่งพาตนเอง
 เกษตรกรนําเทคโนโลยีมาปรับ
ประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํออาชีพของตน
 สถานศึกษาเป็นแหลํงความรู๎
เชื่อมโยงระหวํางความรู๎จากการศึกษาค๎นคว๎าไปสูํการปฏิบัติจริงของประชาชนในชุมชน

39

เกียรติภมู จิ ากความสําเร็จ อาทิ

รางวัลเหรี ยญทองแดง 42 เรื่ อง | [Pick the date]
2556

เกียรติภมู แิ หํงความสําเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว ได๎รบั
รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจําปี 2556

OSOI

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นายประเสริฐ โรงสะอาด ผู๎อํานวยการโรงเรียน
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A 48
แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบในโรงเรียน: Nong Mea Thaeng Model.

“ โรงเรียนบ๎านหนองแมํแตง (ธรรมศาสตร์อาสา) เลขที่ 333 ตําบลหนองแมํแตง อําเภอไทรงาม

OSOI

2556

รางวัลเหรี ยญทองแดง 42 เรื่ อง | [Pick the date]

จังหวัดกําแพงเพชร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได๎สร๎างสรรค์และ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด๎าน ด๎านการจัดกระบวนการเรียนรู๎

41

แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบในโรงเรียน: Nong
Mea Thaeng Model.
เหตุ ผ ลสํ า คั ญ ในการส๎ า งสรรค์ แ ละพั ฒ นานวั ต กรรม
การศึกษาดัง กลําวเป็นผลสืบเนื่องมาจากข๎อมูลในกระบบดูแล
ชํวยเหลือผู๎เรียนของโรงเรียนบ๎านหนองแมํแตง พบวํา ปัญ หา
หนึ่งที่สําคัญก็คือ การออกกลางคันของผู๎เรียนซึ่งพบวํามีแนวโน๎ม
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดย ปีการศึกษา 2552 มีจํานวนผู๎เรียนที่ออก
กลางคันร๎ อยละ 3 ปีการศึกษา 2553 มีจํานวนผู๎เรียนที่ออก
กลางคันร๎อยละ 7 และเมื่อศึกษาถึงสาเหตุของการออกกลางคัน
ของผู๎เรียนจากงานระบบชํวยเหลือผู๎เรียนของโรงเรียนพบวํา มี
สาเหตุมาจากครอบครัวยากจนขาดแรงในการทํามาหากิน เด็ก
ต๎องออกไปทํางานหรือหยุดเรียนบํอยเพื่อไปชํวยพํอแมํทํางาน
ปัญหาด๎านพฤติกรรมสํวนตัวของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมที่ไมํเหมาะสม เชํน การมีคํานิยมที่ไมํถูกต๎องในเรื่องคูํครองใน
วัยเรียนจนนําไปสูํการตั้งครรภ์กํอนวัยอันควร ปัญหาด๎านการเรียนของผู๎เรียนที่มีผลการเรียนต่ําและมีความถนัดใน
การประกอบอาชีพมากกวํา
เพื่อเป็นการแก๎ไขปัญหาดังกลําวโรงเรียนบ๎านหนองแมํแตง(ธรรมศาสตร์อาสา)ได๎ สร๎างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา แนวทางการจัด การศึกษานอกระบบในโรงเรียน : Nong Mea Thaeng Model ซึ่งเป็น
กระบวนการเรียนรู๎ที่ทางโรงเรียนได๎พัฒนาขึ้นเพื่อผู๎เรียนกลุํมเปูาหมายให๎สามารถเรียนที่ใดก็ได๎โดยไมํต๎องมานั่ง
เรียนในห๎องเรียนของโรงเรียน แตํยังคงสภาพความเป็นผู๎เรียนของโรงเรียนบ๎านหนองแมํแตง ซึ่ง เป็นการสร๎าง
โอกาสให๎ผู๎เรียนที่ประสบปัญหาตํางๆ ได๎เรียนและพัฒนาตนเองได๎ตามธรรมชาติ เต็มตามศักยภาพ และสอดคล๎อง
กับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในแตํละบุคคล ภายใต๎หลักการสําคัญ ดังนี้
1. มีโครงสร๎างหลักสูตรที่ยืดหยุํนด๎านสาระการเรียนรู๎ เวลาเรียน และการจัดการเรียนรู๎ โดยเน๎นการบูร
ณาการเนื้อหาให๎สอดคล๎องกับวิถีชีวิตความแตกตํางของบุคคล ชุมชน และสังคม
2. สํงเสริมให๎มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบทําให๎ผู๎เรียนไมํ
ต๎องเสียเวลาในการเริ่มเรียนใหมํและสามารถเรียนได๎อยํางตํอเนื่อง

สาเหตุของการออกกลางคันของ
ผู๎เรียน

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางการแก๎ไขปัญหาการ
ออกกลางคันและการไมํจบการศึกษาของผู๎เรียน

การสัมภาษณ์ครู ผู๎ปกครอง และผู๎เรียนเกี่ยวกับแนว
ทางการแก๎ไขปัญหาการออกกลางคันของผู๎เรียน

แนวทางการจัดการศึกษานอก
ระบบในโรงเรียน

ขั้นตอนที่ 3 การสรุปแนวทางการจัด
การศึกษานอกระบบในโรงเรียน :
Nong Mea Thaeng Model

การประชุมคณะครูที่รับผิดชอบเพื่อสรุปแนวทางการจัด
การศึกษานอกระบบในโรงเรียน

แนวทางการจัดการศึกษา
นอกระบบในโรงเรียน :
Nong Mea Thaeng
Model

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได๎

การสอบถามผู๎ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินเหมาะสมและความ
เป็นไปได๎

เหมาะสมและความเป็นไปได๎ของ
แนวทางฯ

ขั้นตอนที่ 5 การนําไปใช๎ในโรงเรียนบ๎านหนอง

การใช๎แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบในโรงเรียน

:

แมํแตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

Nong Mea Thaeng Model

จํานวนของผู๎เรียน ที่มีแนวโน๎มออกกลางคัน

ขั้นตอนที่ 6 การประเมินแนวทางการจัด
การศึกษานอกระบบในโรงเรียน

การสอบถามครู ผู๎ปกครอง และผู๎เรียนที่สมัครเข๎าเรียน

รางวัลเหรี ยญทองแดง 42 เรื่ อง | [Pick the date]

การสอบถามครู ผู๎ปกครอง และผู๎เรียนเกี่ยวกับปัญหาและ
สาเหตุของการออกกลางคัน

- การจบการศึกษา ฯ
ความพึงพอใจของการใช๎แนวทางฯ

OSOI

อาสา)

ขั้นตอนที่ การศึกษาสภาพปัญหาและสาเหตุ 1
ของการออกกลางคัน
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3. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาและเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต โดยตระหนักวําผู๎เรียนมีความสําคัญ
สามารถพัฒนาตนเองได๎ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยไมํมีข๎อจํากัดด๎านสถานที่และเวลา
4. สํงเสริมให๎ภาคีเครือขํายมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา
การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบในโรงเรียน : Nong Mea Thaeng Model ดําเนินการใน
6 ขั้นตอน ดังนี้
ตร์
ขัน้ ตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
ผลทีไ่ ด๎รบั
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ขัน้ ตอนการดําเนินงาน ประกอบด๎วย

ขั้นที่ ) การวางแผน 1Plan(

ประชุมผู๎เกี่ยวข๎องชี้แจงรายละเอียด

กําหนดแนวทางในการดําเนินงาน

ขั้นที่ 2 การลงมือปฏิบัติวางแผน

สํารวจผู๎เรียนที่มีแนวโน๎มออกกลางคัน

)Plan(
รางวัลเหรี ยญทองแดง 42 เรื่ อง | [Pick the date]

พิจารณาและอนุมัติการเข๎าเรียน
ปฐมนิเทศผู๎ปกครองและผู๎เรียน

เทียบโอนผลการเรียน 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎

สูํผลการเรียน 5 สาระการเรียนรู๎
ดําเนินการจัดการเรียนรู๎

เทียบโอนผลการเรียน 5 สาระการเรียนรู๎
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สูํผลการเรียน 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎
อนุมัติการจบหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นที่ การประเมินผล 3วางแผน

ขั้นพื้นฐาน

ครูผู๎สอนสรุปผลรายงาน

)Plan(
ผู๎บริหารนิเทศติดตาม

โรงเรียนสรุปรายงานผลการดําเนินงาน

OSOI

ขั้นที่ การปรับปรุงแก๎ไข 4

ประชุมผู๎เกี่ยวข๎อง

วางแผน )Plan(
รํวมกันคิดหาแนวทางแก๎ไขปัญหา
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นที่ 4 การปรับปรุง
แก๎ไข (Action) ก

• การประเมินผลการเรียนรู๎ โดย ครู และผู๎เรียนนําแฟูมสะสมงาน และผลงานที่ได๎จากกการปฏิบัติมา
ใช๎เป็นสารสนเทศในการประเมินคุณภาพการเรียนรู๎ ฯ
• ประชุมคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู๎นําชุมชน ผู๎ปกครอง ผู๎เรียนเพื่อทบทวนการดําเนินงาน
ตามแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบในโรงเรียน : Nong Mea Thaeng Model ปัญหาและ
อุปสรรคของการดําเนินงาน ฯ

ผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาแนวทางการจัด การศึกษานอกระบบในโรงเรียน : Nong Mea Thaeng
Model สรุปได๎ดังนี้
ด๎าน
1. แนวทางการจัด
การศึกษานอกระบบใน
โรงเรียน : Nong Mea
Thaeng Model

ด๎าน
2. ครู

3. ผู๎เรียน

ผลสําเร็จทีเ่ กิดขึน้
1. มีแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบใน
โรงเรียน : Nong Mea Thaeng Model

รํองรอย/หลักฐานอ๎างอิง
1. มีหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ในโรงเรี ย นบ๎ า นหนองแมํ แ ตง
(ธรรมศาสตร์อาสา)
2. แผนการจัดการเรียนรู๎
3. คูํมือผู๎เรียน
4. เอกสารประกอบหลักสูตรตํางๆ

รํองรอย/หลักฐานอ๎างอิง
1. สรุปความพึงพอใจของครู ใน
การจัดการเรียนรู๎ร๎อยละ 84.50
ระดับคุณภาพ ดีมาก2. สรุป
ความพึงพอใจของผู๎เรียนตํอการ
จัดการเรียนรู๎ของครู ร๎อยละ
94.50 ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
1. ผู๎ เ รี ย นปฏิ บั ติ ต นตามปฏิ ทิ น การเรี ย นรู๎ ที่ 1. ผลงาน/ชิ้นงาน
สอดคล๎องกับศักยภาพและความสนใจของตนเอง 2. สถิติการใช๎บริการสื่อและ

รางวัลเหรี ยญทองแดง 42 เรื่ อง | [Pick the date]

ขั้นที่ 3 การ
ประเมินผล
(Check)

• โรงเรียนกําหนดแนวทางการดําเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบในโรงเรียน : Nong Mea
Thaeng Model ฯ
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ขั้นที่ 2 การลงมือ
ปฏิบัต ิ (Do)

• ประชุมคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู๎นําชุมชน ผู๎ปกครองเกี่ยวกับรายละเอียดตํางๆ ฯ

ผลสําเร็จทีเ่ กิดขึน้
1. ครูผสู๎ อนในแตํละกลุํมสาระทุกคนสามารถใน
การจัดการเรียนรู๎ตามศักยภาพและความสนใจของ
ผู๎เรียน
2. ครูทุกคนมีนิสัยรักการอํานเพิ่มขึ้น

OSOI

ขั้นที่ 1 การวางแผน
(Plan)
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รางวัลเหรี ยญทองแดง 42 เรื่ อง | [Pick the date]

อยํางตํอเนื่อง
2. ผู๎เรียนสามารถปฏิบัติตนตามวิธีการจัดการเรียน
ที่หลายหลายอยํางตํอเนื่อง
3. ผู๎เรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา
2555 จํานวน 3 คน

แหลํงเรียนรู๎ตามที่กําหนดไว๎
ผลสําเร็จร๎อยละ 89.50
มีระดับคุณภาพดีมาก
3. แบบรายงานผู๎สําเร็จ
การศึกษา

4. ผู๎ปกครอง

1. ผู๎ปกครองมีทางเลือกในสํงบุตรหลาน
เข๎าเรียนได๎สอดคล๎องกับการดําเนินชีวิตประจําวัน
2. ผู๎ปกครองมีแรงงานในครอบครัวมาก
ขึ้นและเพิ่มรายได๎ให๎กับครอบครัว
3. ผู๎ปกครองสามารถดูแลผู๎เรียนได๎อยํางตํอเนื่อง

1. สรุปความพึงพอใจของ
ผู๎ปกครองจากการเรียนด๎วย
หลักสูตรการศึกษานอกระบบใน
โรงเรียนฯ ร๎อยละ 92.50 ระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม

5. สถานศึกษา

1. โรงเรียนได๎รับการคัดเลือกให๎เป็น
1. หนังสือ/ภาพถําย
ต๎นแบบในเรื่องการขยายโอกาสทางการศึกษาให๎
ทั่วถึง ครอบคลุม ผู๎เรียนได๎รับโอกาสในการพัฒนา 2. รายชื่อโรงเรียนที่เข๎ารํวมเป็น
เต็มตามศักยภาพของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เครือขําย
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1
2. มีนวัตกรรมการศึกษาที่เกิดจากการ
มีสํวนรํวมของคณะครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู๎ปกครอง ผู๎เรียน และ
ภาคีเครือขําย จนสามารถเป็นแบบอยํางและขยาย
ผลสูํโรงเรียนที่สนใจ
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ด๎าน
6. ชุมชน

ผลสําเร็จทีเ่ กิดขึน้
รํองรอย/หลักฐานอ๎างอิง
1. ชุ ม ชนมี สํ ว นรํ ว มในการจั ด การศึ ก ษาของ 1. รูปภาพการมีสํวนรํวมของ
โรงเรียน
ชุมชน
2. ชาวบ๎านหนองแมํแตงสามารถสํงบุตรหลานให๎ 2.ความพึงพอใจตํอการจัด
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาของโรงเรียน

OSOI

เกียรติภมู แิ หํงความสําเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว ได๎รบั รางวัลเหรียญ
ทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจําปี 2556
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ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นายสุบนั

พรเวียง ผู๎อํานวยการโรงเรียน

A 85
การจัดการเรียนรูโ๎ ดยใช๎ฐานการเรียนรูแ๎ ละแหลํงเรียนรูใ๎ นชุมชน

แหลํงเรียนรูใ๎ นชุมชน ”
แนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว เกิด
จากความตระหนักในปัญหาในการจัดการศึกษาที่พบวําการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบันนั้นมิได๎ตอบสนองความต๎องการของ
ผู๎เรียนและชุมชุนอยํางแท๎จริงเทําที่ควร เพราะโดยสํวนใหญํมุํงเน๎น
แตํด๎านวิชาการ โดยครูต๎องเรํงทําการสอนในห๎องเรียนให๎ทันตาม
หลักสูตร ซึ่งในแตํละสาระการเรียนรู๎เต็มไปด๎วยเนื้อหาอยํางมากมาย ทําให๎ผู๎เรียนขาดโอกาสที่จะได๎ฝึกทักษะการ
ลงมือปฏิบัติจริงจากสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหลํงเรียนรู๎ สํงผลให๎ผู๎เรียนขาดทักษะการแสวงหาความรู๎จาก
แหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ขาดทักษะการคิด การแก๎ปัญหา การทํางานอยํางเป็นระบบรํวมกับ
ผู๎อื่น ปัญหาดังกลําวนี้ไมํแตกตํางจากที่เกิดขึ้นในโรงเรียนบ๎านมํวงหนองตาด ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีครูไมํ
ครบชั้น โดยมีครู 3 คน ครูพี่เลี้ยง 1 คน อีกทั้งโรงเรียนมีสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของ
ผู๎เรียนไมํเพียงพอ สํงผลให๎การจัดกระบวนการเรียนรู๎ไมํเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเทําที่ควร ผู๎เรียนยัง
ขาดทักษะด๎านการคิด การแก๎ปัญหา การทํางานเชิงทักษะการทํางานอยํางเป็นขั้นตอนและมีกระบวนการที่
หลากหลายด๎วย จึงได๎พัฒนานวัตกรรมดังกลําวเพือ่ พัฒนาการจัดการศึกษาให๎บรรลุเปูาหมายที่กําหนดภายใต๎
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อําเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จังหวัดสุรินทร์ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได๎
สร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด๎านการจัด
กระบวนการเรียนรู๎ การจัดการเรียนรูโ๎ ดยใช๎ฐานการเรียนรูแ๎ ละ

รางวัลเหรี ยญทองแดง 42 เรื่ อง | [Pick the date]

“โรงเรียนบ๎านมํวงหนองตาด หมูํที่ 3 ตําบลคําผง

1. เพือ่ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูท๎ สี่ นองความต๎องการของผูเ๎ รียน และแก๎ปญ
ั หาครูไมํครบชัน้
2. เพือ่ พัฒนาทักษะพืน้ ฐานในการเรียนรูข๎ องผูเ๎ รียนที่สอดคล๎องตามกลุมํ สาระการเรียนรู๎
3. เพือ่ ให๎ผเู๎ รียนมีความสุขในการเรียนรู๎
4. เพือ่ ปลูกฝังคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ให๎กบั ผู๎เรียน

OSOI

วัตถุประสงค์สําคัญ ได๎แกํ
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รางวัลเหรี ยญทองแดง 42 เรื่ อง | [Pick the date]

กรอบแนวคิดในการพัฒนาผู๎เรียนด๎วยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ฐานการเรียนรู๎และแหลํงเรียนรู๎ใน
ชุมชน ดังนี้
กระบวนการพัฒนา
สภาพปัญหา
1. ครูไมํครบชั้น
2ผู๎เรียน .ขาดทักษะใน
การเรียนรู๎
3. ผู๎เรียนมีคุณลักษณะ
ไมํคํอยเป็นที่พึงประสงค์

2556

1. ศึกษา วิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและสํารวจความ
ต๎องการ

1. ได๎นวัตกรรมสนอง
ความต๎องการของ
ผู๎เรียน และแก๎ปัญหา
ครูไมํครบชั้น

2 ออกแบบการเรียนรู๎ .
เป็นฐานการเรียนรู๎

2ผู๎เรียนมีทัก .ษะใน
การเรียนรู๎

3จัดการเรียนรู๎ตามที่ .
ออกแบบ

3. ผู๎เรียนมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

4กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ .
และประเมินผล
ปรับปรุงพัฒนา
5นําผลประเมิน .
มาปรับปรุงพัฒนา

OSOI

เผยแพรํ
นวัตกรรม

ประกอบด๎วย 5 ขัน้ ตอน

4ผู๎เรียนขาด .ความสุขใน
การเรียนรู๎

47

ผลผลิตทีต่ อ๎ งการ

4ผู๎เรียน .มีความสุข
ในการเรียนรู๎

1. แสดง
นิทรรศการผลงาน
ทางวิชาการ
2. แผํนพับ,
เอกสารสรุป
รายงานผล
3ทางสื่อออนไลน์ .

• ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและสํารวจความต๎องการ
ฯ

ขั้นตอนที่ 2

• การออกแบบนวัตกรรม ฯ

ขั้นตอนที่ 3

• จัดการเรียนรู๎ตามที่ออกแบบ ฯ

ขั้นตอนที่ 4

• กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ฯ

ผลงานที่เกิดขึน้ จากการดําเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน จําแนกเป็น 2 ด๎าน ดังนี้คือ
 ด๎านตัวอยํางชิ้นงาน ผลงานของผู๎เรียนและภาพจากการเรียนรู๎
 ผลงานที่เกิดจากการเรียนรู๎ฐานการประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุไฟฟูา

2556

 ผลงานที่เกิด
จากการเรียนรู๎ฐาน
บูรณาการทักษะ
ภาษาไทยด๎วยหนังสือ
เลํมเล็ก
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ขั้นตอนที่ 1

OSOI

 ผลงานที่เกิดจากการเรียนรู๎ฐานสนุกกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ผํานการทดลองและโครงงาน
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เกียรติภมู แิ หํงความสําเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาดังกลําว ได๎รบั รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่
โรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจําปี 2556

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นายเดชา

การรัมย์ ผู๎อํานวยการสถานศึกษาชํานาญการพิเศษ

A 86
“เสาหลักของชุมชน” โรงเรียนแหํงการสร๎างสังคมอุดมปัญญามุงํ พัฒนาชุมชนอยํางยัง่ ยืน

2556

ทําตูม จังหวัด สุรินทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จังหวัดสุรินทร์ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได๎สร๎างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา ด๎านการจัดกระบวนการเรียนรู๎ “เสาหลักของ
ชุมชน” โรงเรียนแหํงการสร๎างสังคมอุดมปัญญามุงํ พัฒนาชุมชนอยําง
ยัง่ ยืน”
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําวเกิดมาจากความ
ตระหนักถึง ความสําคัญของการขยายโอกาสทางการศึกษาซึ่ง
เป็ น นโยบายสํ า คั ญ ยิ่ ง ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารตามมติ
คณะรั ฐมนตรี ที่ ไ ด๎รั บอนุมั ติ ให๎ กระทรวงศึก ษาธิ การ ดํ าเนิ น
โครงการขยายโอกาสทางการศึ ก ษาเพื่ อ ให๎ เ ยาวชนได๎ รั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานสูงขึ้น จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ซึ่ง
คุณคําของการขยายโอกาสทางการศึกษา มุํง ตรงไปที่เยาวชน
ของชาติจะได๎มีโอกาสพัฒนาความรู๎ ความสามารถ ทักษะ เจต
คติ คํานิยม ที่พึงปรารถนาให๎พอเพียงตํอการดํารงชีวิตอยํางมีความสุขในสังคมที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในด๎านตํางๆ
อยํางรวดเร็ว
โรงเรียนบ๎านลุงปุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จัดการเรียนการจัดการ
เรียนรู๎ตั้งแตํระดับการศึกษาปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ตั้งอยูํใน
ชุมชนที่ประชากรมีคุณภาพชีวิตต่ํากวํามาตรฐาน ประชากรในชุมชนร๎อยละ 90 ประกอบอาชีพในตํางจังหวัดทําให๎
เด็กและเยาวชนในชุมชนขาดการดูแลจากครอบครัวที่สมบูรณ์ ขาดทักษะชีวิตที่ดี นอกจากนี้การจัดกระบวนการ
เรียนรู๎ของครูผู๎สอนยังไมํสอดคล๎องและตอบสนองตํอความต๎องการของผู๎เรียนอยํางสมบูรณ์
บทบาทสําคัญของโรงเรียนบ๎านลุงปุงในฐานะเสาหลักของชุมชน จึงได๎สร๎างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู๎ที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนการนําความรู๎จากการสร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเองในรูปแบบโครงงานวิจัยจากการ
เรียนรู๎ทุกกลุํมสาระโดยนําปัญหาและความต๎องการของชุมชนเป็นฐานในการนําความรู๎สูํ การพัฒนาชุมชนสูํสังคม
อุดมปัญญาอยํางยั่งยืน ทําให๎เกิดความรํวมมือทางวิชาการและบริการวิชาการจากโรงเรียนผํานผู๎เรียนสูํชุมชนอยําง
เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการสร๎างความตระหนักและปลูกฝังความสําคัญของการศึกษาแกํผู๎เรียนเพื่อพัฒนา
ตนเองให๎เป็นคนคุณภาพเต็มตามศักยภาพมีความพร๎อมในการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวมและนําสังคมสูํ
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อําเภอ

OSOI

“ โรงเรียนบ๎านลุงปุง เลขที่ 224 ตําบล ทําตูม
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ความก๎าวหน๎าอยํางมีภูมิคุ๎มกันและเจริญก๎าวหน๎าสูํสากลบนพื้นฐานของความเป็น
ไทยตํอไป โดยการใช๎นวัตกรรม “เสาหลักของชุมชน” โรงเรียนแหํงการสร๎างสังคม
อุดมปัญญามุํงพัฒนาชุมชนอยํางยั่งยืน ภายใต๎ วัตถุประสงค์สําคัญ ได๎แกํ
1. เพื่อสร๎างนวัตกรรมด๎านการจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่พัฒนาศักยภาพ
ของผู๎เรียนให๎มีความพร๎อมตํอการบริการวิชาการตํอชุมชนอยํางยั่งยืน
2. เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎สร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเองอยํางหลากหลายและ
ถํายทอดความรู๎แบบโครงงานเชิงวิจัยสูํชุมชน
3. เพื่อสร๎างความรํวมมือระหวํางโรงเรียนและชุมชนในการใช๎นวัตกรรมด๎านการจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่
พัฒนาศักยภาพของผู๎เรียนให๎มีความพร๎อมตํอการบริการวิชาการตํอชุมชนอยํางยั่งยืน
นวัตกรรมในการพัฒนา “เสาหลักของชุมชน”
โรงเรียนแหํงการสร๎างสังคมอุดมปัญญามุงํ พัฒนาชุมชนอยํางยัง่ ยืน

2556

หลักคิด หลักวิชา และ หลักปฎิบตั ิ ในการพัฒนานวัตกรรม ประกอบไปด๎วยสิ่งตํางๆ ดังนี้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พืน้ ฐาน 2551

หลักสูตรโรงเรียนบ๎านลุงปุง

พืน้ ฐาน 2551

การจัดกระบวนการเรียนรู๎

พืน้ ฐาน 2551

OSOI

นวัตกรรม ”เสาหลักของชุมชน“
โรงเรียนแหํงการสร๎างสังคมอุดมปัญญามุงํ พัฒนาชุมชนอยํางยัง่ ยืน

51

การเรียนรู้ของผู้เรียน

ในทุกสาระการเรียนรู้

• สร้างองคความรู
์
้ดวย
้
ตนเองได้
• นาความรู้ไปใช้ใน
การพัฒนาชุมชนได้

ผูเรี
้ ยน

เรียน
• ตระหนักถึง
ความสาคัญของการ
เรียน
• ผู้เรียนเป็ นบุคคลแหง่
การเรียนรูพร
น
้ อมเป็
้

ผู้นาทางความรู้สู่
สั งคมอุดมปัญญา

โรงเรียน

• เกิดเจตคติทด
ี่ ต
ี อการ
่

• ฐานความ
รู๎ของ
ชุมชน
• บริการ
วิชาการสูํ
ชุมชน
• ผลิตคน
คุณภาพสูํ
สังคมอุดม
ปัญญา

ชุ มชนโดย
ใช้โครงงานเชิงวิจย
ั
มุงสู
่ ่ การพัฒนาชุนชน

• พัฒนาสูํสังคม
อุดมปัญญา
• พัฒนาอยํางมี
สํวนรํวมแบบ
เอกภาพ
• คุณภาพชีวิต
และชุมชนดีขึ้น
• เกิดเจตคติที่ดี
ตํอผู๎เรียนและ
โรงเรียน
• ตระหนักถึงการ
สนับสนุน
สํงเสริมด๎าน
การศึกษา

ความสําเร็จทีเ่ กิดขึน้ จากการดําเนินงาน อาทิ
1. กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย
 โครงงานภาษาไทย เรื่อง กาพย์ยานี 11 สร๎างสรรค์ชุมชนคนลุงปุง ฯลฯ
2. กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์
 โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง การสร๎างสรรค์ลายดอกผึ้งด๎วยลีลาเรขาคณิตใน
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รู ปแบบ

การเรียนรู้ของผู้เรียน

สู่ การแก้ปัญหาของ

2556

ที่หลากหลายตอบสนอง

ด้วยตนเองทุกรูปแบบ

ผู้ เรียนนาผลการเรียนรู้

OSOI

เรียนรู้

ผู้ เรียนสรางองค
ความรู
้
์
้

ชุมชน

ออกแบบการจัดการ
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งานประเพณีแหํต๎นผึ้ง ฯลฯ
3. กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์
 โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเปรียบเทียบปริมาณน้ําตาลกลูโคสใน
ผักรสขมที่มีผลตํอพฤติกรรมการบริโภคของผู๎ปุวยโรคเบาหวาน ฯลฯ
4. กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 โครงงานคุณธรรม เรื่อง ต๎นกล๎าคุณธรรมน๎อมนําความพอเพียง ฯลฯ
5. กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
 โครงงานภาษาอังกฤษ เรื่อง The Agriculture Land : Lungpung ฯลฯ
6. กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา
 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ยุวทันตแพทย์สร๎างชุมชน
คนฟันดีด๎วยวิถีพอเพียง
7. กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ
 โครงงานนาฏยประดิษฐ์ ชุด ฟูอนไททําตูม ยอยศภูมิ “ภูมิพล”ฯลฯ
8. กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 โครงงานอาชีพ เรื่อง มหัศจรรย์เห็ด 3 อยําง ฯลฯ
โครงงานเชิงวิจัยดังกลําวข๎างต๎นเป็นผลงานของผู๎เรียนที่เกิดจากการสร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง
ผนวกกับการนําปัญหาและความต๎องการของชุมชนมาเป็นฐานในการคิดสร๎างสรรค์ ซึ่งโครงงานเชิงวิจัยในกลุํม
สาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ กลุํมสาระการเรี ยนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ ได๎รับรางวัลจากกรแขํงขัน
ทางวิชาการทุกระดับจนถึงระดับชาติ

เกียรติภมู แิ หํงความสําเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว ได๎รบั
รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจําปี 2556
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ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นายศุภนนท์ พรหมบุตร ผู๎อํานวยการชํานาญการพิเศษ
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A 100
ลูกไม๎แหํงชุมชน กระบวนการเรียนรูอ๎ ยํางมีสํวนรํวม“อัตตลักษณ์ชายแดนใต๎”

ในสภาพปัจจุบันนักเรียนโรงเรียนบ๎านกือยา เป็นนักเรียนที่ถูก
หลํอหลอมด๎วยวัฒนธรรม มีวิถีชีวิตตามหลักศาสนาอิสลาม และใช๎
ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแมํ จะเรียนรู๎ภาษาไทยจากการเรียนการ
สอนของครูในโรงเรียนเทํานั้น นักเรียนจึงมีอุปสรรคด๎านการฟัง พูด
อําน เขียน ภาษาไทย และยังมีนักเรียนบางกลุํมโดยเฉพาะนักเรียน
ชายขาดแรงจูงใจในการเรียน มีผลสัมฤทธิ์ในทุกกลุํมสาระอยูํใน
ระดับต่ําตํอเนื่องทุกชั้นและทุกปี จากลักษณะดังกลําวนับวําเป็น
อุปสรรคในการพัฒนาความสามารถในการคิด แตํนักเรียนมีปัจจัย
บวกที่สําคัญ คือ นักเรียนทุกคนอยูํในชุมชนเดียวกันมีความสัมพันธ์ดุจเครือญาติหรือเป็นเพื่อนบ๎านที่ใกล๎ชิดกัน ซึ่ง
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น

2556

ปัตตานี เขต 1 จังหวัด ปัตตานี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได๎สร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา ด๎านการจัดกระบวนการเรียนรู๎ ลูกไม๎แหํงชุมชน
กระบวนการเรียนรูอ๎ ยํางมีสวํ นรํวม“อัตตลักษณ์ชายแดนใต๎”

รางวัลเหรี ยญทองแดง 42 เรื่ อง | [Pick the date]

“ โรงเรียนบ๎านกือยา หมูํ 3 ตําบล ปะกาฮะรัง อําเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี สังกัด สพป.

OSOI

ด๎วยอัตตลักษณ์พิเศษ ผู๎บริหาร คณะครู และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องจึงได๎ศึกษาวิธีการฝึกทักษะกระบวนการคิด
กระบวนการเรียนรู๎ ที่กํอให๎เกิดความมั่นใจ ไว๎วางใจ มีความสุข ในขณะทํากิจกรรม เพื่อนักเรียนได๎ใช๎เป็นเครื่องมือ
ในการนําเสนอความคิดได๎ในบรรยากาศการเรียนรู๎อยํางมีสํวนรํวม (Co-Operative Learning) ที่มีลักษณะเฉพาะ
คือ นวัตกรรม “กระบวนการเรียนรู๎อยํางมีสํวนรํวม:ลูกไม๎แหํงชุมชน” เพื่อให๎บรรลุเปูาหมายของมาตรฐานกลุํม
สาระตําง ๆ และนวัตกรรมดังกลําวได๎พัฒนาตํอยอดผํานรูปแบบกิจกรรม โครงการตําง ๆ เพื่อสร๎างบรรยากาศที่
ชํวยในการสื่อสารทําความเข๎าใจในการทํากิจกรรมคิดหาคําตอบหรือแก๎ปัญหาจากสถานการณ์รํวมกัน
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รางวัลเหรี ยญทองแดง 42 เรื่ อง | [Pick the date]

ในการดําเนินการพัฒนานวัตกรรมดังกลําว ดําเนินการผํานกระบวนการสําคัญประกอบด๎วย
1. การแบํงกลุมํ ตามกระบวนการเรียนรูแ๎ บบรํวมมือ : ลูกไม๎แหํงชุมชน รูปแบบการเรียนรู๎แบบรํวมมือ :
ลูกไม๎แหํงชุมชน มีดังนี้
 การแบํงกลุมํ ตามหมูบํ า๎ นภายในห๎อง เรียน แตํละห๎องของโรงเรียนบ๎าน กือยาประกอบด๎วยนักเรียน
ที่มาจากหมูํบ๎านตํางๆ 5 หมูํบ๎าน นักเรียนสามารถแบํงกลุํมได๎และแบํงหน๎าที่ คือ ยุวโต๏ะแนแบ ผู๎ชํวย และ
ลูกบ๎าน เพราะฉะนั้นในห๎องจึงมีหลายหมูํบ๎าน และโต๏ะบือแน (ยุวกํานัน) เป็นผู๎ดูแลห๎องเรียน ดังแผนภาพ 1
ลูกบ้ าน

ลูกบ้ าน

ยุว

ลูกบ้ าน
ยุวโต๊ ะแนแบ

โต๊ ะแนแบ

ยุวโต๊ ะแนแบ

ยุวโต๊ ะแนแบ

ลูกบ้ าน

2556

ลูกบ้ าน

ยุวโต๊ ะบือแน

OSOI

แผนภาพ 1 โมเดลกระบวนการเรียนรู๎อยํางมีสํวนรํวมลูกไม๎แหํงชุมชน (1) ระดับกลุํมในห๎องเรียน
(แบํงกลุํมตามหมูํบ๎าน)
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ใ

 ระดับนอกห๎องเรียน (ชุมชน) ในหมูํบ๎านแตํละหมูํจะมีนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นป.6 จาก
โรงเรียนบ๎านกือยา นักเรียนกลุํมนี้จะเป็นรุํนพี่ที่มคี วามสามารถของแตํละหมูํบ๎านจะเป็นผู๎ดูแลเป็นที่ปรึกษา
อํานวยความสะดวก และเป็นกัลยาณมิตร (เพื่อนสอนเพื่อน พี่สอนน๎อง) ดังแผนภาพ 2
รุํนพี่

รุ่ นพี่

เ ห ตุ ก า ร ณ์ ไ ม่ ป ก ติ

ยุวโต๊ ะมือแน
ยุวโต๊ ะแนแบ

ยุวโต๊ ะแนแบ

รุํนพี่

เพื่อน

รุํนพี่

การเรียนรู๎ ในชัน้ เรียนบรรยากาศปกติรุํนพี่

การเรียนรูท๎ บี่ า๎ นในบรรยากาศปกติ

เมือ่ เกิดสภาวะต๎องหยุดการเรียน การสอน
แผนภาพ 2 โมเดลการพัฒนากระบวนการเรียนรูอ๎ ยํางมีสํวนรํวมลูกไม๎แหํงชุมชน ( 2 )

รางวัลเหรี ยญทองแดง 42 เรื่ อง | [Pick the date]

ยุวโต๊ ะแนแบ

นอกจากนี้ผู๎ปกครองจะเป็นผู๎คอยติดตามดูแลลูกหลานของตนและประสานกับครูหรือผู๎ที่เกี่ยวข๎องเมื่อเกิด
ภัยเหตุการณ์ตําง ๆ ที่ไมํเอื้ออํานวยตํอการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ดังภาพ3

2556

ในชํวงเหตุการณ์ไมํปกติ

ภัยจากรรมชาติ

ภัยจากหตุการณ์

เมื่อปีการศึกษา 2551 ทางโรงเรียนได๎ทําโครงการสํงเสริมประชาธิปไตย โดยมีจุดประสงค์ของโครงการ
คือ ให๎นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในบทบาทของการเป็นผู๎นําและมีเจตคติที่ดีตํอการเป็นผู๎นํา ผู๎เข๎ารํวมโครงการ

OSOI

เหตุการณ์
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นี้ มีทั้งคณะครูทั้งโรงเรียนนักเรียนที่เป็นแกนนําทั้งหลายตั้งแตํ ป. 3 – 6 และรุํนพี่ที่ปรึกษา อีกหมูํบ๎านละ 2 – 3
เข๎ารํวมกิจกรรม ดังแผนภาพ 3
คัดเลือก
ลูกไม้

2556
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คัดสรร
ลูกไม้

ลูกไม้ บนิ

บ่มเพาะ

ลูกไม้
ปฏิบตั กิ าร

แผนภาพ 3 โมเดลการพัฒนากระบวนการเรียนรูอ๎ ยํางมีสํวนรํวมลูกไม๎แหํงชุมชน
ใ ระดับกิจกรรมโรงเรียน : โครงการพัฒนาผูน๎ ํานักเรียน
โครงการนี้ได๎รับความสําเร็จได๎ด๎วยความรํวมมือจากผู๎ปกครอง ชุมชน และ อบต. ปะกาฮะรัง อยํางเต็มที่
และนักเรียนมีผลผลิตสนองตามมาตรฐานด๎านผู๎เรียนทั้ง 8 มาตรฐาน ที่สําคัญผู๎เข๎ารํวมโครงการและผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
ทุกคนตํางพึงพอใจถึง ร๎อยละ 94.64 ในระดับ มากที่สุด ฝุายคณะกรรมการดําเนินงานมีความตระหนักในพลัง
ของกลุํมผู๎ปกครอง เยาวชน และ หนํวยงานของรัฐ ดังนั้นในปีการศึกษา 2552 ทางโรงเรียนได๎ออกแบบโครงการ
ภูมิปัญญาไทยสร๎างสุขสูํครอบครัว โครงการนี้ต๎องผํานการกลั่นกรองจากคณะตรวจสอบการดําเนินการจาก และ
สนับสนุนด๎านงบประมาณ จาก สสส. การดําเนินการต๎องปฏิสัมพันธ์กับกลุํมบุคคลหลายฝุายตั้งแตํ ภูมิปัญญาใน
จังหวัดและในท๎องถิ่น ลูกไม๎ในชุมชนทั้ง 5 หมูํบ๎าน (กลุํมเยาวชน และกลุํมนักเรียน) และคณะครู และโครงการฯ
ประสบผลสําเร็จสอดคล๎องกับผลลัพธ์ ผลผลิต ในระดับดีเยี่ยม และเป็น BEST PRACTISE ด๎านงานสัมพันธ์ชุมชน
ของโรงเรียนและด๎านงานวิชาการของโรงเรียนบ๎านกือยา

OSOI

กระบวนการคิดการเรียนรู๎อยํางมีสํวนรํวม:ลูกไม๎แหํงชุมชน ได๎พัฒนารูปแบบของความรํวมคิดรํวมเรียนรู๎
จากการแก๎ปัญหาด๎านการทํากิจกรรมกลุํม และการแก๎ปัญหาการเรียนรู๎ที่ขาดชํวง สูํการพัฒนารูปแบบเป็นตัว
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ กลวิธี และกิจกรรมในโครงการที่มุํงเน๎นความสัมพันธ์ชุมชนได๎สําเร็จ
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ในปีการศึกษา 2554 โรงเรียนได๎นํารูปแบบของกระบวนการเรียนรู๎อยํางมีสํวนรํวม : ลูกไม๎แหํงชุมชน มา
ตํอยอดเพื่อใช๎เป็นตัวขับเคลื่อนชุดกิจกรรม THINKING TO LEARN , LEARNING TO THINK & CHILD SHOW

เนื่องจากนวัตกรรม ลูกไม๎แหํงชุมชน
กระบวนการเรียนรูอ๎ ยํางมีสวํ นรํวม“อัตตลักษณ์ชายแดน
ใต๎”ได๎มกี ารพัฒนาตํอยอดมาตามลําดับ จึงมีรายละเอียด
คํอนข๎างมาก ทํานทีส่ นใจ สามารถติดตํอสอบถามได๎ที่
โรงเรียนบ๎านกือยา หมูํ 3 ตําบล ปะกาฮะรัง อําเภอ
เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี 94000 E-mail : K
masrecsam2552@Gmail.com

รางวัลเหรี ยญทองแดง 42 เรื่ อง | [Pick the date]

ในโครงการนักเรียนกือยาคิดดีอยํางมีสํวนรํวม:ลูกไม๎แหํง
ชุมชน ผลจากการดําเนินการดังกลําวโรงเรียนสามารถ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ได๎เกินเปูาหมายใน MOU ของ
สพป.ปน1 และในปีการศึกษา 2555 ได๎ตํอยอด
นวัตกรรมลูกไม๎แหํงชุมชน ผํานโครงการ “สานการอําน
ผํานลูกไม๎แหํงชุมชน”และประสบความสําเร็จตาม
เปูาหมาย เชํนกัน

2556

เกียรติภมู แิ หํงความสําเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว ได๎รบั
รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจําปี 2556

OSOI

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นาย วิโร เผําพิมล ผู๎อํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบ๎านกือยา
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A 107
นาฏบําบัด (Dance Movement Therapy) : กิจกรรมเพือ่ พัฒนาความสามารถทางสังคมนักเรียนทีม่ ี
ความบกพรํองทางการเรียนรู๎

2556
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“ โรงเรียนบ๎านทุํงเลน หมูํที่ 7 ตําบลสามพราน อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได๎สร๎างสรรค์
และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด๎านการจัดกระบวนการเรียนรู๎ นาฏ
บําบัด (Dance Movement Therapy) : กิจกรรมเพือ่ พัฒนา
ความสามารถทางสังคมนักเรียนทีม่ ีความบกพรํองทางการเรียนรู๎
โรงเรียนบ๎านทุํงเลน ดําเนินการจัดการศึกษาระดับกํอน
ประถมศึกษาและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –6 โดยในการจัด
การศึกษาทางโรงเรียนได๎ดําเนินการจัดการศึกษาให๎กับนักเรียนทุกคน
รวมทั้งนักเรียนที่มีปัญหาความบกพรํองทางการเรียนรู๎ จะพบวํา
นักเรียนมีสภาพรํางกายภายนอกเป็นปกติ แตํมีปัญหาเกี่ยวกับความ
ไมํสมดุลของสมอง สํงผลทําให๎เด็กมีปัญหาทั้งทางด๎านความรู๎ความ
เข๎าใจ จิตพิสัย และพฤติกรรมในการแสดงออก ซึ่งปัญหาสํวนใหญํจะ
แสดงออกอยํางเดํนชัดในด๎านการเรียน เชํน การอําน การเขียน การ
คิดคํานวณและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวําระดับความสามารถ
ของตน ซึ่งเป็นปัญหาสําคัญยิ่งตํอการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน และของประเทศในภาพรวม

OSOI

ด๎วยความตระหนักในปัญหาสําคัญของการจัดการศึกษา
ผู๎บริหาร คณะครู และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องได๎รํวมกันสร๎งสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา นาฏบําบัด (Dance Movement Therapy) : กิจกรรมเพือ่ พัฒนาความสามารถทางสังคม
นักเรียนทีม่ ีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ เพิ่อแก๎ไขปัญหาดังกลําว โดยได๎ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมฯด๎วย
กระบวนการ PDCA ดังนี้
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กรอบแนวคิดในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
นาฏบําบัด (Dance Movement Therapy) : กิจกรรมเพือ่ พัฒนาความสามารถทางสังคม
นักเรียนทีม่ คี วามบกพรํองทางการเรียนรู๎
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การพัฒนาความสามารถทางสังคมนักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎

สภาพปัญหาและความต๎องการในสภาพบริบทของโรงเรียนบ๎านทุงํ เลน

Plan
วางแผนและออกแบบนวัตกรรมและการดําเนินกิจกรรม

หลักการมีสวํ นรํวม

Do

ดําเนินการตามแผนทีว่ างไว๎ (จัดกระบวนการเรียนรู)๎
2556

check
ประเมินผลการดําเนินการและการใช๎นวัตกรรม

Action
ควร

ปรับปรุง

ไมํปรับปรุง

ควรปรับปรุงหรือไมํ

พัฒนานวัตกรรมอยํางตํอเนือ่ ง

สรุปรายงานผล ขยายผลและเผยแพรํผลการพัฒนา

OSOI

นําสูคํ วามสําเร็จ
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ขั้นตอนการออกแบบนวัตกรรม ดําเนินการ ดังนี้
 นําประเด็น ปัญหาเรื่องการพัฒนาความสามารถทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพรํองทางการ
เรียนรู๎มากําหนดเป็นประเด็นสําคัญในการออกแบบนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
สํารวจสภาพปัญหาการขาดความสามารถทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎
 ขั้น Plan เป็นการวางแผนการออกแบบนวัตกรรมและการดําเนินกิจกรรมจากสภาพปัญ หา โดย
อาศัยหลักการมีสํวนรํวมของทุกฝุาย โดย
 การวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวบํงชี้ เนื้อหาสาระการเรียนรู๎เพื่อใช๎ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎พัฒนาความสามารถทางสังคมของนักเรียน
 วิเคราะห์สภาพความบกพรํองทางการเรียนรู๎ ของนักเรียน โดยได๎รับ ความรํว มมือจาก
บุคลากรทางการแพทย์ ได๎แกํ แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
 การจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ กิจกรรมนาฏบําบัดเพื่อพัฒนาความสามารถทาง
สังคมแกํนักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎
 ขั้น Do เป็นการดําเนินการตามที่ได๎วางแผนและออกแบบนวัตกรรมไว๎ โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
 ขั้น Check เป็นการประเมินผลการดําเนินกิจกรรมและการใช๎นวัตกรรม
 ขั้น Action เป็นการนําผลการประเมินมาพิจารณาและวิเคราะห์วําควรมีการปรับปรุง
หรือไมํ หากควรปรับปรุง จะต๎องกลับไปปรับปรุงในขั้นตอนการออกแบบนวัตกรรมอีกครั้ง
ผลงานความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน อาทิ
 นักเรียนปกติสํวนใหญํมีแนวโน๎มที่จะเลํนกับ นักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎หลัง
การพัฒนาสูงกวํากํอนการพัฒนา
คําเฉลี่ยของคะแนนความสามารถทางสังคมของนักเรียนหลังการพัฒนาสูงกวํากํอนการพัฒนา
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวําการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎กิจกรรม“นาฏบําบัด ” สามารถ
พัฒนาความสามารถทางสังคมของนักเรียนให๎สูงขึ้นได๎
 ฯลฯ
ผลที่เป็นรูปธรรมที่เกิดจากการใช๎นวัตกรรม อาทิ
นัก เรี ยนได๎ รั บรางวั ลชนะเลิ ศ (เหรี ย ญทอง) ระดั บ ประเทศ งานศิล ปหั ต ถกรรมนัก เรี ย น
ประจําปีการศึกษา 2554 จากกิจกรรมการเต๎นหางเครื่องประกอบเพลง เด็กพิเศษ(บกพรํองการเรียนรู๎)
ที่อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี
นักเรียนได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1(เหรียญทอง)ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งาน
ศิลปหัตถกรรมนัก เรีย น ประจํ าปีก ารศึ กษา 2554 จากกิจ กรรมการเต๎ นหางเครื่องประกอบเพลง เด็กพิ เศษ
(บกพรํองการเรียนรู๎) ที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม

น๎อย
ที่สดุ
-
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ระดับความพึงพอใจ (ร๎อยละ)
ที่
รายการประเมิน
มาก
มาก
ปาน
น๎อย
ที่สดุ
กลาง
1 โรงเรียนมีการวางแผนการดําเนินการชัดเจน 76.25 15.00 6.25 2.50
2 ความมีสํวนรํวมของบุคคล ชุมชน หนํวยงาน 77.50 16.25 6.25
ตํางๆ
3 สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
70.00 18.75 8.75 2.50
4 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 72.50 17.50 6.25 3.75
5 วิทยากร/ครูผู๎สอนมีความรู๎ความสามารถ
ในการถํายทอดความรู๎
77.50 17.50 5.00
6 การจัดกระบวนการเรียนรู๎/กิจกรรมนําสนใจ 81.25 15.00 3.75
7 นักเรียนมีสํวนรํวมในกระบวนการเรียนรู๎
81.25 16.25 2.50
8 เนื้อหา สาระ ความรู๎/ประสบการณ์ที่ได๎รับ
82.50 12.50 5.00
9 ภาพรวมความพึ ง พอใจในการจั ด กิ จ กรรม
ตามโครงการ
80.00 15.00 5.00
10 หลั ง เข๎ า รํ ว มกิ จ กรรมนั ก เรี ย นมี ก ารพั ฒ นา 80.00 16.25 3.75
ความสามารถทางสังคม
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 นักเรียนได๎รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําปีการศึกษา
2554 จากกิ จ กรรมการเต๎ น หางเครื่ อ งประกอบเพลง เด็ ก พิ เ ศษ
(บกพรํองการเรียนรู๎) ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะ
เกษ เขต 4 ฯลฯ
ผลเชิงคุณภาพที่เกิดจากการใช๎นวัตกรรม
จากการทําแบบประเมินระดับความพึงพอใจตํอการ
ดําเนินการตามโครงการ “นาฏบําบัด (Dance Movement Therapy) : กิจกรรมเพือ่ พัฒนาความสามารถทางสังคม
นักเรียนทีม่ ีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ จากผู๎ประเมินจํานวน 80 คน ได๎ผลการประเมินดังนี้

-

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นาย ประสิทธิ์ โวหาร ผู๎อํานวยการ โรงเรียนบ๎านทุํงเลน

OSOI

เกียรติภมู แิ หํงความสําเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว ได๎รบั
รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจําปี 2556
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“หนูนอ๎ ยตักวาต๎นกล๎าคุณธรรม”
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“ โรงเรียนบ๎านจะแนะ อําเภอ จะแนะ หมูํที่ 2 ตําบลจะแนะ อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส สังกัด
สพม. นราธิวาส เขต 3 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได๎สร๎างสรรค์และ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด๎านการจัดกระบวนการเรียนรู๎
เรือ่ ง “หนูนอ๎ ยตักวาต๎นกล๎สคุณธรรม” นวัตกรรม
การศึกษาดังกลําว เป็นการพัฒนาคุณธรรมที่สิดคล๎องกับ
วิถีชีวิตขิงมุสลิมสําหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-2
โรงเรียนบ๎านจะแนะ เพื่อให๎นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
เบื้องต๎น สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นในสังคมได๎อยํางสันติสุข
โดยมีกิจกรรมตํางๆ โดยสรุป อาทิ
 กิจกรรมฝึกอํานอัล-กุรอําน ตามระบบกีรออา
ตี ฯ
กิจกรรมฝึกแตํงกายตามหลักการอิสลาม
นักเรียนผู๎หญิง (มุสลิมมะห์) สวมชุดฮิญาบ นักเรียนชาย
(มุสลิม) สวมกางเกงขายาว ฯ
 กิจกรรมฝึกให๎สลามและการทักทายกับผู๎อื่น ฯ
กิจกรรมฝึกอํานดุลาอุบทสั้นๆในวาระตํางๆ ขอ
พรอํานดุอาอฺในชีวิตประจําวัน ฯ
กิจกรรมฝึกการละหมาดสูหนัตฏฮา/ละหมาด
ซุฮริ ฯ
กิจกรรมฝึกอํานภาษาไทยและภาษาอาหรับ ฯ
 กิจกรรมฝึกให๎นักเรียนรํวมบริจาค บริจาคเงิน
เก็บสะสมเป็นกองทุนชํวยเหลือนักเรียนสัปดาห์ละ 1
บาท

OSOI

ฯลฯ
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ด๎านผูเ๎ รียน อาทิ

นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด๎านคุณธรรม จริยธรรม ไปในทางที่ดีขึ้น
มีทักษะทางศาสนามากขึ้น
เห็นความสําคัญของศาสนาในวิถีชีวิต มีทักษะในการเรียนรู๎ มีทักษะในการอําน สามารถอําน
หนังสือได๎หลายภาษา ฯลฯ

ด๎านผูป๎ กครองนักเรียน อาทิ
 ผู๎ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจมากที่ทําให๎นักเรียนเกิดการพัฒนาด๎านวิชาการ
 ผู๎ปกครองพึงพอใจตํอพฤติกรรมของนักเรียน
 ได๎รับคํายกยํองชมเชยจากชุมชน ความเชื่อถือของชุมชนมีตํอโรงเรียนของรัฐมากขึ้น
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ความสําเร็จจากการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
“หนูนอ๎ ยตักวาต๎นกล๎าคุณธรรม”

 ผู๎บริหาร ครู สามารถจัดการเรียนรู๎ตอบสนองความต๎องการของผู๎เรียนและชุมชน ทําให๎
บุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ฯลฯ

2556

ด๎านสถานศึกษา อาทิ
ด๎านภายนอก อาทิ

 เยาวชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ที่จบอิสลามศึกษาจากสถาบันภายในประเทศและ
ตํางประเทศสามารถทํางานเป็นครูผู๎สอนศาสนาอิสลามเพิ่มมากขึ้น

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นาย อาไซน์นาํ อับดุลเลาะ ผู๎อํานวยการ โรงเรียนบ๎านจะแนะ
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เกียรติภมู แิ หํงความสําเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว ได๎รบั
รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจําปี 2556
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A 112
หุนํ ยนต์ชวํ ยสอน

“โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ เลขที่ 12 หมูํ 8 ถนน กาญจนบุรี

– อูํทอง

ตําบล พนมทวน อําเภอ
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พนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี สังกัดสพม. เขต 8 จังหวัด ราชบุรี-กาญจนบุรี สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได๎สร๎างสรรค์และ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด๎านการจัดกระบวนการเรียนรู๎
หุนํ ยนต์ชวํ ยสอน
ในการพั ฒ นานวั ต กรรมการศึ ก ษาดั ง กลํ า วสื บ
เนื่องมาจากผลการวิเคราะห์ถึงสภาวการณ์การจัดการเรียนการ
สอนในบางรายวิ ชานั้น บางครั้ งผู๎ เรี ยนจะมีค วามถนัด ที่ แ ปลก
แตกตํางกันไป เชํน การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการเขียน
โปรแกรมเบื้ อ งต๎ น ในรายวิ ช านี้ จะเน๎ น ให๎ ผู๎ เ รี ย นได๎ ศึ ก ษาถึ ง
โครงสร๎ า งของโปรแกรม และผู๎ เ รี ย นจะต๎ อ งสามารถเขี ย น
โปรแกรมในคําสั่งเบื้องต๎นได๎ โดยวิชาการเขียนโปรแกรมนั้น จะจัดการเรียนการสอนทั้งห๎องเรียน ซึ่งจะมีนักเรียน
ทั้งที่สนใจและไมํสนใจ เพราะวิชาลักษณะนี้จะต๎องใช๎ทักษะและกระบวนการคิดในหลายการจัดกิจกรรมเสริม หรือ
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนตามความถนัด
เพื่อให๎นักเรียนที่มีความถนัดในแบบที่แตกตํางกัน ได๎มีโอกาสเลือกทํากิจกรรมตามที่ตนเองถนัด ผู๎บริหาร
คณะครู และผู๎เกี่ยวข๎องจึง ริเริ่มให๎จัดตั้งกิจกรรมชุม นุมหุํนยนต์ขึ้น ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เพื่ อ
ตอบสนองนักเรียนที่มีความสนใจในเทคโนโลยีที่แตกตํางในรูปแบบการสร๎างสรรค์ “หุํนยนต์ชํวยสอน” ซึ่งจะชํวย
ในการสอนเด็กที่สนใจอยูํแล๎ว ให๎ได๎รับความรู๎และประสบการณ์ที่มากกวําเดิมภายใต๎วัตถุประสงค์ที่กําหนด ได๎แกํ
1. เพื่อใช๎ระบบการทํางานของหุํนยนต์มาเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่หลากหลาย
2. เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนาตนเองในด๎านตํางๆ โดยผํานการฝึกฝนกับระบบหุํนยนต์
3. เพื่อให๎ผู๎เรียนนําความรู๎ที่ได๎รับ ไปประยุกต์ใช๎ในการออกแบบและสร๎างสรรค์นวัตกรรมใหมํๆ

OSOI

การออกแบบนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนา
ในการออกแบบนวัตกรรมได๎เลือกกลุํมรายวิชาที่สามารถนํานวัตกรรมชิ้นนี้เข๎าไปชํวยให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎
ผํานการลงมือปฏิบัติ และเกิดประโยชน์สูงสุดดังนี้
กลุํมรายวิชาการเขียนโปรแกรม เน๎นให๎ผู๎เรียนสามารถเขียนโปรแกรมโดยใช๎ภาษาใดภาษาหนึ่ง ซึ่ง
แตํละภาษาจะมีโครงสร๎างทางด๎านเงื่อนไขการทํางานที่คล๎ายกัน จะตํางกันตรงที่คําสั่งและรูปแบบเฉพาะบางอยําง
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ขัน้ ตอนการดําเนินงานพัฒนา
“หุํนยนต์ชํวยสอน” เป็นนวัตกรรมทางด๎านการจัดกระบวนการเรียนรู๎ เมื่อผู๎สอนได๎ใช๎กระบวนการจัดการ
เรียนรู๎นี้แล๎ว นักเรียนจะสามารถเรียนรู๎และฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาตนเองได๎อยํางอิสระ โดยมีระบบหุํนยนต์เป็นตัว
ชํวยของนักเรียน และนักเรียนจะสามารถสร๎างสรรค์นวัตกรรมใหมํๆ ให๎เกิดขึ้นได๎ โดยอาศัยหลักการทํางานของ
หุํ น ย น ต์ เ ป็ น ตั ว ป ร ะ ก อ บ ด๎ ว ย โ ด ย ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ข อ ง แ ตํ ล ะ ก ลุํ ม วิ ช า มี ดั ง นี้
กลุํมรายวิชาการเขียนโปรแกรม
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 กลุํมรายวิชางานชํางเบื้องต๎น ในกลุํมรายวิชางานชํางเบื้องต๎นนี้
จะเป็นรายวิชาที่จะเปิดหลักสูตรเพื่อจัดการเรียนการสอนให๎กับนักเรียนที่เรียน
ในแผนการงานอาชี พ หรื อ อุ ต สาหกรรม สํ ว นใหญํ จ ะเป็ น นั ก เรี ย นชาย ใน
รายวิชานี้นักเรียนจะได๎เรียนรู๎ถึงการการออกแบบสิ่งของ การเขียนแบบ การใช๎
เครื่องมือเบื้องต๎น สรุปท๎ายด๎วยการสร๎างชิ้นงานตามแบบที่กําหนดหรือแบบที่
นักเรียนออกแบบเอง
 กลุํม รายวิชาโครงงาน กลุํมรายวิชาโครงงานได๎แกํ โครงงานคอมพิวเตอร์ โครงงานวิทยาศาสตร์
หรือโครงงานทางด๎านเทคโนโลยี หรือแม๎แตํในรายวิชางานชําง เราก็สามารถจัดการเรียนการสอนในลักษณะ
โครงงานได๎ โดยในกลุํมรายวิชาโครงงานนี้ ผู๎สอนจะเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎คิด วิเคราะห์และออกแบบชิ้นงานตํางๆ ตาม
หัวข๎อที่กําหนด หรือตามจินตนาการของผู๎เรียน โดยใช๎ความรู๎ที่ได๎เรียนมาทั้งหมด โดยสํวนใหญํจะจัดการเรียนการ
สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพราะนักเรียนได๎เรียนรู๎ขั้นพื้นฐานตํางๆ มาแล๎ว และ
จะเป็นการสรุปองค์ความรู๎ที่ได๎เรียนมาในแตํละชํวงชั้นด๎วย
กลุํมรายวิชาทั้งหมดที่ได๎กลําวมานี้ ผู๎สอนสามารถนําหุํนยนต์เข๎าไปสอดแทรกในบทเรียนได๎อยํางลงตัว
และถ๎านักเรียนต๎องการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องหุํนยนต์ ที่นอกเหนือจากในห๎องเรียน ก็สามารถสมัครเข๎าเป็นสมาชิก
ในชุม นุมหุํ นยนต์ ได๎ เพราะชุม นุมหุํ นยนต์จะเป็นแหลํง แลกเปลี่ย นเรีย นรู๎ข องนั กเรีย นในแตํล ะห๎อง ในแตํล ะ
ระดับชั้น และจะเกิดการเรียนรู๎นอกห๎องเรียนจากการใช๎หุํนยนต์ชํวย
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ในกลุํ ม รายวิ ช าการเขี ย นโปรแกรมนี้
ผู๎จัดทําได๎นํานวัตกรรม “หุํนยนต์ชํวยสอน” มาใช๎
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนในรายวิชา
การเขี ย นโปรแกรมเบื้ อ งต๎ น โดยในรายวิ ช านี้
นักเรียนจะต๎องเรียนการเขียนโปรแกรมภาษา C ซึ่ง
ภาษา C นี้ เป็นภาษาที่ครอบคลุมในหลายๆ ด๎าน
นักเรียนสามารถใช๎พื้นฐานในการเรียนรู๎ภาษา C ไป
ใช๎ ป ระยุ ก ต์ เ พื่ อ สร๎ า งโปรแกรมตํ า งๆ ได๎ อ ยํ า ง
หลากหลาย
ในการเรี ย นรู๎ ก ารเขี ย นโปรแกรมนั้ น
ในชํ ว งแรกของบทเรี ย นมั ก จะไมํมี ปั ญ หา เพราะ
เนื้อหาสํวนใหญํเป็นเนื้อหาที่ไมํสลับซับซ๎อนมากนัก
โดยนักเรียนสามารถเรียนรู๎ได๎เป็นอยํางดี แตํเนื้อหา
บางสํวนที่ต๎องอาศัยคําสั่งที่เกี่ยวกับการใช๎เงื่อนไข
ตํางๆ การใช๎ Loop และการแสดงการทํางานของ
โปรแกรมนั้น นักเรียนบางคนจะสามารถทําความ
เข๎าใจได๎คํอนข๎างยาก ในสํวนนี้เอง ทางผู๎จัดทําจึงได๎นําหุํนยนต์เข๎ามาชํวยในการจัดการเรียนการสอน
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กลุํมรายวิชางานชํางเบื้องต๎น
ในกลุํมรายวิชานี้ นักเรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับทักษะในเชิง
ชํางเบื้องต๎น เริ่มต๎นด๎วยการเรียนรู๎เครื่องมือตํางๆ การออกแบบและ
เขียนแบบ และการสร๎างชิ้นงานในแบบตํางๆ ตามความเหมาะสม
โดยกระบวนการดังกลําวนั้น เราสามารถนํากระบวนการออกแบบ
และจัดสร๎างหุํนยนต์บังคับมือมาสอดแทรกได๎อยํางลงตัว โดยการนี้
ทางผู๎จัดทําได๎มอบหมายงานให๎นักเรียนได๎จัดสร๎างหุํนยนต์บังคับมือ
ตามแบบที่กําหนด โดยใช๎ความรู๎และทักษะในเชิง ชํางที่ไ ด๎เรียนมา
และให๎นักเรียนนําหุํนยนต์ที่สร๎างเสร็จแล๎วนั้น นํามาแขํงขันกันภายในห๎องเรียน
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 กลุํมรายวิชาโครงงาน
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การที่ นักเรียนจะสร๎ างโครงงานใดๆ ขึ้นมานั้น นักเรียนจํ าเป็ นที่จ ะต๎องมีความรู๎ พื้นฐานในด๎านที่
นักเรียนสนใจที่จะสร๎างโครงงานมาพอสมควร และนักเรียนจะต๎องเรียนรู๎ถึงกระบวนการและวิธีการในการสร๎าง
โครงงาน เพื่อให๎โครงงานที่นักเรียนจะสร๎างขึ้นนั้น ได๎ถูกจัดสร๎างขึ้นอยํางถูกกระบวนการของโครงงาน เพราะการ
สร๎างโครงงานนั้น มีกระบวนการอยูํหลายขั้นตอน จึงต๎องอาศัยระยะเวลาพอสมควร ถ๎านักเรียนทําผิดขั้นตอน ก็

หมายถึงวํา นักเรียนจะเสียเวลาไปโดยใชํเหตุ
ในรายวิชาโครงงานนั้น นักเรียนจะได๎เรียนรู๎ถึง
กระบวนการสร๎ างโครงงานอยํ างถู ก วิธี ใ นทุก ๆ คน แตํ
โครงงานที่จะสร๎างขึ้นมานั้น อยูํที่นักเรียนแตํละคน วํามี
แนวทางถนัดในด๎านใด

เกียรติภมู แิ หํงความสําเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว ได๎รบั
รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจําปี 2556

นายนรายุทธ แสงโสภณ ผู๎อํานวยการโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์
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ผูเ้ สนอนวัตกรรม ;

2556

ผลงานที่เกิดขึน้ จากการดําเนินงาน
การใช๎ น วั ต กรรม “หุํ น ยนต์ ชํ ว ยสอน” ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ไ ด๎ ตั้ ง เอาไว๎ นั้ น ทางผู๎ จั ด ทํ า ได๎ เ ริ่ ม
กระบวนการของการทดลองใช๎นวัตกรรมในเดือน พฤศจิกายน 2554 โดยเริ่มจากการตั้งชุมนุมหุํนยนต์ เพื่อเป็น
การเปิดตัวหุํนยนต์ในแบบตํางๆ ให๎นักเรียนได๎เริ่มรู๎จักและคุ๎นเคย จากนั้นจึงมีการนํานวัตกรรมนี้ เข๎าไปสอดแทรก
ในรายวิชาการเขียนโปรแกรม โดยผลงานที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน อาทิ
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B 03
เตาเผาขยะ : ชํานิรกั ษ์โลก
Incinerator : Ch.Tech Global Care (CGC) Model

OSOI

2556

รางวัลเหรี ยญทองแดง 42 เรื่ อง | [Pick the date]

“วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค) 330 หมูํ 2 ซ. อูํ

69

ทอง ถนน พุทธรักษา ตําบล ท๎ายบ๎านใหมํ อําเภอ เมือง จังหวัด
สมุทรปราการ สังกัด สพป. สมุทรปราการ เขต 1 จังหวัด
สมุทรปราการสํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได๎สร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา ด๎านการจัดกระบวนการเรียนรู๎ เตาเผาขยะ : ชํานิรกั ษ์โลก
(Incinerator : Ch.Tech Global Care (CGC) Model)”
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว สืบเนื่องมาจากปัญหา
ขยะในวิทยาลัยฯและการกําจัดขยะโดยวิธีการในปัจจุบันทําให๎เกิดปัญหา
ตํอสภาพแวดล๎อมในชุมชนและบริเวณวิทยาลัยฯ ดังนั้นเพื่อให๎นักศึกษา
คิดวิเคราะห์บูรณาการรายวิชาตํางๆ ที่เรียนมาตลอดหลักสูตร จัดทํา
โครงการที่เกิดประโยชน์ตํอวิทยาลัยฯและชุมชน อาจารย์ที่ปรึกษาและ
นักศึกษา จึงคิดจัดทําโครงการเตาเผาขยะนี้ขึ้น เพื่อให๎เกิด
สภาพแวดล๎อมภายในวิทยาลัยฯที่ดี และรํวมอนุรกั ษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมในชุมชน
การจั ด ทํ า นวั ต กรรมสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ที่ เ กิ ด
ประโยชน์ตํอวิทยาลัยฯและชุมชน ซึ่งนักศึกษาได๎คิด
ปัญ หาขยะในวิทยาลัยฯ การกําจัดขยะในปัจจุบั น
โดยการเผา ทําให๎เกิดมลพิษกับวิทยาลัยฯและชุมชน
ปั ญ หาการเผาขยะที่ เ กิ ด ขึ้ น ทํ า ให๎ นั ก ศึ ก ษาคิ ด ค๎ น
นวัตกรรมสิ่งประดิ ษฐ์ขึ้ นมาได๎ ทางวิท ยาลั ยฯได๎
เสนอโครงการเตาเผาขยะและได๎ ง บจาก สสค.
หลัง จากนั้นอาจารย์และนั กศึกษาออกแบบจัดสร๎าง
เตาเผาจากถั ง น้ํ า มั น 200 ลิ ต ร และหลํ อ ด๎ ว ย
ปู น ซี เ มนต์ ท นไฟโดยรอบ โดยทางวิ ท ยาลั ย ฯได๎
คิ ด ค๎ น ถั ง กรองระบบพั ด ลมดู ด อากาศ ซึ่ ง ในการ
ทดลองเผาผลลัพธ์ทําให๎เกิดควันน๎อยมากและไมํมีควันเลย โดยใช๎ภูมิปัญญาชาวบ๎าน จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้น
ทางนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ ( ช.เทค ) ผลจากการใช๎ภูมิปัญญาชาวบ๎านผสมกับเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งทําให๎การเผาขยะของเตาเผาขยะ : ชํานิรักษ์โลก ไมํมีควันออกมา

จากการทํ า ให๎ สามารถลดมลพิ ษ ในวิ ท ยาลั ย ฯและชุ ม ชนได๎ การ
พัฒนาตํอไปในอนาคตของเตาเผาขยะ : ชํ านิรักษ์โลก สามารถ
พัฒนาเป็นเตาเผาขยะพลังงานแสงอาทิตย์แบบหยอดเหรียญได๎
1. ศึกษาปัญหาการจัดการขยะ สํารวจความสนใจของครู
และนักศึกษา วิเคราะห์ข๎อมูลเพื่อพิจารณาเลือกโครงการที่สนใจ
2. รวบรวมข๎อมูลและศึกษาความเป็นไปได๎ในเรื่อง
ทักษะ ทุน แรงงาน สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลา การจัดการ
ประเมินผล และตัดสินใจเลือกโครงการที่จะจัดทํา
3. เขียนโครงการและขั้นตอนการดําเนินงานเสนอ
4. การออกแบบและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
5. การจัดสร๎างเตาเผาขยะ
6. ทดสอบ และปรับปรุงแก๎ไข
7. ประเมินผล เผยแพรํแกํชุมชน และจัดทําเอกสารฉบับสมบูรณ์
เวลาดําเนินการ
1 – 5 ก.ค. 54

2. ศึกษาปัญหาการกําจัดขยะ

6 – 15 ก.ค. 54

3. ศึกษาหาข๎อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ
เตาเผาขยะ
4. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
5. จัดหาวัสดุอุปกรณ์
6. ดําเนินการสร๎างเตาเผาขยะ
7. ทดลอง ปรับปรุง และหา
ประสิทธิภาพ
8. จัดทําวีดิทัศน์เผยแพรํนวัตกรรม
สูํชุมชน
และจัดนิทรรศการวิชาการ
9. จัดทํารูปเลํมฉบับสมบูรณ์

16 – 25 ก.ค. 54

งบประมาณ
ผลผลิต
ขอบเขตงานของแตํละ
คนในทีม
วิธีการกําจัดขยะด๎วยการ
เผา
แบบเตาเผาขยะ

26 – 29 ก.ค. 54
1 ก.ย.54 –30 ม.ค.55
1 ก.ย.54–30 ม.ค.55
1 ธ.ค.54–30 ม.ค.55

30,000
3,000
4,000

1 ก.พ.– 31 พ.ค. 55

11,000

1 ก.พ.– 31 พ.ค. 55

2,000

แบบขออนุมัติโครงการ
วัสดุ-อุปกรณ์จัดทําเตา
เตาเผาขยะ
เตาเผาขยะ ที่ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
1.วิดีทัศน์
2.รายงานผลการจัด
นิทรรศการ
1.คูํมือการจัดทําเตาเผา
ขยะ 2.รายงานฉบับ
สมบูรณ์
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ปฏิทนิ ดําเนินงาน
กิจกรรม
1. ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน
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ผลงานทีเ่ กิดขึน้ จากการดําเนินการ
วิทยาลัยสามารถดําเนินการจนเกิดผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่ได๎ตามวัต
ถุประสงค์ของโครงการ คือ
1. ตัวชีว้ ดั ด๎านประสิทธิภาพ
 สามารถจัดสร๎างเตาเผาขยะลดมลภาวะใช๎
ในวิทยาลัยฯได๎ภายใน 31 พ.ค. 2555
 นวัตกรรมได๎รับการเผยแพรํสูํชุมชนวันที่
16 ก.พ. 2555 ใน ช. เทค วิชาการ
2. ตัวชีว้ ดั ด๎านประสิทธิผล
 นวัตกรรมเตาเผาขยะที่ประดิษฐ์ขึ้นสามารถใช๎งานได๎ตามวัตถุประสงค์และมีคุณภาพ
 ทีมนักศึกษาที่จัดทําโครงการเกิดความภาคภูมิใจ สามารถเป็นทีมนักศึกษาตัวอยําง (Role
Model) ผลการสอบโครงการวิชาชีพของนักศึกษาโดยคณะกรรมการวํา นวัตกรรมเตาเผาขยะที่ประดิษฐ์ขึ้น
สามารถใช๎งานได๎ตามวัตถุประสงค์และมีคุณภาพ ประเมินจากแบบสอบถามนักศึกษา ระดับคะแนน 3.96 อยูํใน
เกณฑ์ดี แบบสํารวจความพึงพอใจของผู๎รํวมชมผลงานในวันที่ 16 ช.เทค วิชาการ (ช. เทค วิชาการ มุํงหน๎าสูํ
อาเซียน) ระดับคะแนน 3.85 อยูํในเกณฑ์ดี
ผลผลิตและผลลัพธ์ : (Output and Outcome)
ผลผลิต
 เตาเผาขยะ : ชํานิรักษ์โลก
 คูํมือการจัดทําเตาเผาขยะ
 วีดิทัศน์เผยแพรํนวัตกรรมสูํชุมชน และรายงานผลการจัดนิทรรศการ
 รายงานผลการดําเนินงานโครงการเตาเผาขยะ : ชํานิรักษ์โลก ฉบับสมบูรณ์
ผลลัพธ์
นักศึกษาระดับ ปวส. 2 มีความรู๎และความสามารถในการบูรณาการรายวิชาตลอดหลักสูตร มี
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ สามารถจัดทําเตาเผาขยะที่เกิดประโยชน์ตํอสถานศึกษา ชุมชน และสภาพแวดล๎อมใน
ชุมชน

เกียรติภมู แิ หํงความสําเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว ได๎รบั
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รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจําปี 2556
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ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นางสาวอรอุมา

วิวฒ
ั รางกูล

ผู๎รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ(ช.เทค)

B 10
การพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสยั ด๎านศิลปะงานปัน้ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยใช๎ชดุ ฝึกการเรียนรูจ๎ ากภูมปิ ญ
ั ญาท๎องถิน่ การปัน้ ตุก๏ ตาดิน
กลุมํ สาระการเรียนรูศ๎ ลิ ปะ สาระทัศนศิลป์ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนบ๎านทําอําง อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาชุดฝึกการเรียนรู๎จากภูมิปัญญาท๎องถิ่น การปั้นตุ๏กตาดิน กลุํมสาระการเรียนรู๎
ศิลปะ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให๎มีประสิทธิภาพ
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ด๎วยชุดฝึกการเรียนรู๎จากภูมิปัญญาท๎องถิ่น
การปั้นตุ๏กตาดินดีขึ้น
3. นักเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด๎านศิลปะงานปั้น
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอชุดฝึกการเรียนรู๎จากภูมิปัญญาท๎องถิ่น
การปั้นตุ๏กตาดิน กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ

2556

โรงเรียนบ๎านทําอําง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา ผู๎รายงานเป็นหัวหน๎ากลุํมสาระและผู๎สอนกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น
จากสภาพบริบทโรงเรียน
อยูํในเขตเทศบาลตําบลดํานเกวียน ซึ่งเป็นเขตชุมชน
เครื่องปั้นดินเผาดํานเกวียนที่มีชื่อเสียง พบวํานักเรียนใน
ปัจจุบันขาดความสนใจในคุณคําและความสําคัญในเรื่องของงาน
ปั้น ทั้งที่มีแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่มคี วามรู๎อยูํใกล๎
ตัว และเพือ่ ให๎ผเู๎ รียนเกิดกระบวนการเรียนรู๎ เห็นคุณคําของ
แหลํงเรียนรู๎ รํวมคิดรํวมพัฒนาเพือ่ คงคุณคําในการเป็นแหลํงเรียนรูท๎ ยี่ งั่ ยืน และการมีสนุ ทรียภาพด๎าน
ประติมากรรมของนักเรียน จึงได๎สร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําวขึ้น ภายใต๎วัตถุประสงค์สําคัญ
6 ประการ

OSOI

จังหวัดนครราชสีมา สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษิการได๎สร๎างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา ด๎านสิง่ ประดิษฐ์ สื่อและเทคโนโลยี
การศึกษา”
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“โรงเรียนบ๎านทําอําง หมูํ 6 ตําบลทําอําง อําเภอโชคชัย
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5. เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎และทักษะทางศิลปะด๎านประติมากรรม การปั้นตุ๏กตาดิน ได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 85
6. เพื่อให๎นักเรียนเห็นคุณคําความสําคัญ ของการอนุรักษ์ภูมิปัญญา เพื่อสํงเสริมงานอาชีพ
และสืบสานวัฒนธรรมของชุมชนในท๎องถิ่นให๎คงอยูํตลอดไป
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กระบวนการพัฒนาผลงานนวัตกรรม
นวัตกรรมที่ใช๎ เป็นการประสานความรํวมมือกันจัดการศึกษาให๎กับนักเรียนรํวมกัน ดังนี้
 หนํวยงานองค์กรสํวนท๎องถิน่ เทศบาลตําบลดํานเกวียน
มีสํวนรํวมคิด วางแผน ประสานทุกฝุาย รํวมพิธีเปิดปิดโครงการ สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ
คําวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ในเรื่องงานปั้น และสถานที่แหลํงเรียนรู๎
 ชุมชน และแหลํงเรียนรูใ๎ นชุมชน
ให๎ความรํวมมือเกี่ยวกับ สถานที่การศึกษาเรียนรู๎แหลํงเรียนรู๎ เชํน แหลํงการนวดดิน
สถานที่ปั้นตุ๏กตาดิน สถานที่ทาและระบายสีตุ๏กตาดิน เป็นต๎น และให๎ข๎อมูล ความรู๎ ภาพกระบวนการขั้นตอน
ในการนําไปจัดทํานวัตกรรมทั้งชุด
 วิทยากรภูมปิ ญ
ั ญาในท๎องถิน่ เป็นการประสานของเทศบาลตําบลดํานเกวียนที่จัดวิทยากรที่มีความรู๎
ในแตํละกิจกรรมจํานวน 5 ทําน สาธิต ให๎ความรู๎ และสอนนักเรียนให๎ฝึกปฏิบัติ และให๎ข๎อมูล ความรู๎ ภาพ
กระบวนการขั้นตอน ในการนําไปจัดทํานวัตกรรมทั้งชุด
 ผูป๎ กครอง นักวิชาการท๎องถิน่ มีการประสานงาน มีสํวนรํวมคิด รํวมออกแบบ วางแผน ให๎
คําแนะนําและคอยอํานวยความสะดวก
 คณะกรรมสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ลงมติให๎ความเห็น รํวมวางแผน และสํงเสริมสนับสนุน
 ผู๎บริหาร ครูวชิ าการ และคณะครู มีสํวนรํวมคิด วางแผน ให๎การสนับสนุนให๎รํวมมือ ชื่นชมใน
ผลที่เกิดขึ้น
 เป็นโครงการรํวมกันตํอเนื่องมาถึง 5 ปีติดตํอกัน
 ครูผู๎รายงานและรับผิดชอบโครงการ ประเมินผลทั้งกํอนดําเนินการ ระหวํางดําเนินการ
และหลังสิ้นสุดโครงการ โดยให๎ทุกฝุายที่มีสํวนเกี่ยวข๎องรํวมประเมินผล
สามารถนําสิ่งแวดล๎อม และทรัพยากรในชุมชนมาสนับสนุนการเรียนรู๎ของผู๎เรียน สํงเสริมให๎มีการใช๎แหลํงเรียนรูท๎ ั้งใน
โรงเรียน และนอกโรงเรียน ในการประสานความรํวมมือกับผู๎ปกครอง บุคคลในชุมชนหรือสถานประกอบการ เพื่อรํวมมือพัฒนา
ผู๎เรียน
OSOI

การออกแบบนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนา ได๎ดําเนินการตามขั้นตอน อาทิ
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 ศึกษาสภาพบริบท และสอบถามเพื่อประเมินความต๎องการ เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจอยํางชัดเจนเพื่อค๎นหาวิธี

ปฏิบัติที่ดี

 กําหนดประเด็น หรือหัวข๎อที่ต๎องการพัฒนา สอดคล๎องและตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
 ศึกษาค๎นคว๎าหาเทคนิคและวิธีการ จากเอกสารหนังสือที่เกี่ยวข๎อง ที่สอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลาง และ
ตัวชี้วัด เพื่อพัฒนาให๎ตรงตามจุดประสงค์ฯลฯ

การพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด๎านศิลปะงานปั้น
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใช๎ชดุ ฝึก การเรียนรูจ๎ ากภูมปิ ญ
ั ญาท๎องถิน่ งานปัน้ ตุก๏ ตาดิน

2. กิจกรรมการเรียนรู๎ ดินดํานเกวียน

3. กิจกรรมการเรียนรู๎ การประสานดินให๎เป็นเนื้อเดียวกัน

การปฏิบตั ิตามแผน )D (

5. กิจกรรมการเรียนรู๎ การหลํอ

( สํวนหัวและตัวตุ๏กตาดิน)ด๎วยปูนปลาสเตอร์

เดียวกัน

3. การปั้นต๎นแบบ
( สํวนหัวและตัวตุ๏กตาดิน)

การตรวจสอบ )C (
การแก๎ไขปรับปรุง )A (

2. การประสานดินให๎เป็นเนื้อ

4. การหลํอ สํวนหัวและตัวตุ๏กตา)
6.

กิจกรรมการเรียนรู๎ การปั้นตุ๏กตาดิน

ด๎วยปูนปลาสเตอร์(ดิน
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การวางแผน )P(

4. กิจกรรมการเรียนรู๎ การปั้นต๎นแบบ ( สํวนหัวและตัวตุ๏กตาดิน)

1.การนวดดินดํานเกวียน

5.ขั้นตอนการปั้นตุ๏กตาดิน
7.

กิจกรรมการเรียนรู๎ การเผางานปั้นตุ๏กตาดิน

6.การเผางานปั้นตุ๏กตาดิน
7.การซํอมงานปั้น

8.

กิจกรรมการเรียนรู๎ การซํอมงานปั้นตุ๏กตาดิน

ตุ๏กตาดิน

8. การหรือระบายสีชิ้นงานปั้น
9. กิจกรรมการเรียนรู๎

การาหรือระบายสีชิ้นงานปั้นตุ๏กตาดิน

10. กิจกรรม การจัดแสดงผลงานงานปั้นตุ๏กตาดิน

OSOI

กระบวนการคุณภาพ
) PDCA (

ภูมิปญ
ั ญาท๎องถิน่
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1. กิจกรรมการเรียนรู๎ ภูมิปัญญาท๎องถิ่นกับงานปั้นตุ๏กตาดิน
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ผลการใช๎นวัตกรรมที่เกิดขึน้ กับ นักเรียน ครู ผู๎บริหาร ชุมชน ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในด๎านพฤติกรรม พัฒนาการหรือ
การเรียนรู๎ โดยสรุป
ผลงานสํงผลให๎เกิดประโยชน์ตอํ ผู๎เรียน อาทิ
 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ด๎วยชุดฝึกการเรียนรู๎จากภูมิปัญญาท๎องถิ่น
การปั้นตุ๏กตาดินดีขึ้น
นักเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด๎านศิลปะงานปั้น
 รางวัล เหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลําดับที่ 6 จาก 62 เขตพื้นที่
การแขํงขันประติมากรรมลอยตัว ระดับ ม.1-3 ปี 2554 ฯลฯ
ผลงานสํงผลให๎เกิดประโยชน์ตอํ ครูผสู๎ อน
ได๎รับคัดเลือกเป็นผลการปฏิบัติงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)ของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ในระดับเขตพื้นที่
ได๎รับคัดเลือกเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ
และนําเสนอในงาน “เปิดบ๎านนวัตกรรม” ของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากการเป็นแบบอยํางที่ดี ได๎เป็นคณะทํางานคณะกรรมการสรุปผลการดําเนินงาน Arts
Education ปี 2555 ของ สํานักพัฒนานวัตกรรม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการ “การ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน Arts Education อยํางเป็นระบบ”ระหวํางวันที่ 10 – 14 กันยายน 2555 ณ
โรงแรมรอแยลเบญจากรุงเทพมหานคร ฯลฯ
ผลงานสํงผลให๎เกิดประโยชน์ตอํ ผู๎บริหารสถานศึกษา อาทิ
ผลงานในกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ ได๎รับคัดเลือกในระดับเขตเป็น วิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

2556

ผลงานสํงผลให๎เกิดประโยชน์ตอํ วงการวิชาชีพตํอชุมชน อาทิ

การจัดกระบวนการเรียนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎ศลิ ปะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น ที่ชุมชนได๎มีโอกาส
รํวมมือกันจัดการศึกษาให๎กับนักเรียนอยํางเต็มที่ ทั้งองค์กรท๎องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา ผู๎ปกครอง ปราชญ์ท๎องถิ่น
ผู๎บริหาร คณะครู และนักเรียนเห็นคุณคํา ความสําคัญ และชํวยในการประชาสัมพันธ์ สืบสานภูมิปัญญา และอนุรักษ์ท๎องถิ่นให๎
คงอยูํตํอไป นวัตกรรมสามารถนําไปประยุกต์ใช๎ได๎ในวงกว๎าง

ผลงานสํงผลให๎เกิดประโยชน์ตอํ สถานศึกษา

เป็นแบบอยํางในด๎านการจัดการเรียนการสอน ในกลุํมสาระการเรียนรูศ๎ ิลปะ และเป็นแหลํงเรียนรู๎ ให๎กับ
บุคคลทั่วไป ผลงานครูและนักเรียน สร๎างชื่อเสียงให๎กับโรงเรียน

เกียรติภมู แิ หํงความสําเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว ได๎รบั รางวัลเหรียญ
ทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจําปี 2556

OSOI

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นายสมาน ปลอดกระโทก
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ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านทําอําง

B 15
กลยุทธ์ 5 ยืน (5 S Strategy)

“ โรงเรียนบ๎านทุํงนาเมือง ตําบลนาโพธิ์กลาง อําเภอโขงเจียม

หนึ่ง
สอง
สาม
สี่
ห๎า

ยืนพื้น ด๎วยจิตวิญญาณครู
ยืนยัน สู๎ด๎วยระบบที่ศรัทธา
ยืนหยัด ด๎วยพลังกัลยาณมิตร
ยืนกราน ตามแนวคิดไมํหวั่นไหว
ยืนต๎น สานสายใยครูและศิษย์

:
:
:
:
:

SPIRIT
SYSTEM
STAFF
STAND
SATISFACTION
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กลยุทธ์ 5 ยืน (5 S Strategy) เป็นกลยุทธ์การบริหารงาน
โรงเรียนให๎ประสบความสําเร็จตามจุดมุํงหมายของการจัดการศึกษา เพื่อ
มุํงให๎นักเรียนประพฤติดี มีความรู๎ อยูํอยํางเป็นสุข ด๎วยระบบการดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน ที่เปี่ยมล๎นด๎วยจิตวิญญาณความเป็นครูอยํางแท๎จริง
จากกระบวนการตกผลึกทางความคิด ประสบการณ์ทํางานอยํางทุํมเท
เสียสละ อุทิศแรงกายแรงใจ แรงทรัพย์ โดยไมํเห็นแกํความเหน็ดเหนื่อย
ทําให๎สามารถสังเคราะห์วิถีการทํางานที่รอบคอบ รัดกุม ละเอียด ถี่ถ๎วน
สํง ผลตํอการประสบผลสําเร็จได๎อยํางยิ่งยวดเป็นรูปธรรม ออกมาเป็น
กลยุทธ์ 5 ยืน (5 S Strategy)
ทั้งนี้โรงเรียนได๎บูรณาการกระบวนวิธีการ รํวมกับเครือขํายกัลยาณมิตร ในการดําเนินงานเพื่อให๎เกิด
สัมฤทธิ์ผลตํอตัวนักเรียนอยํางแท๎จริง คือนักเรียนเกํง ดี มีสุข หรือกลําวได๎วํานักเรียนเป็นผู๎ประพฤติดี มีความรู๎
และอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข โดยกลยุทธ์ 5 ยืน (5S Strategy) มีองค์ประกอบสําคัญดังนี้
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จังหวัดอุบลราชธานี สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 3
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษิการได๎สร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด๎านสื่อ
และเทคโนโลยีการศึกษา (สื่อสิ่งพิมพ์) กลยุทธ์ 5 ยืน (5 S Strategy) ”

1. เพื่อใช๎เป็นกลยุทธ์การบริหารงานโรงเรียนให๎ประสบความสําเร็จตามจุดมุํงหมายของการจัดการศึกษา
2. เพือ่ มุํงให๎นักเรียนประพฤติดี มีความรู๎ อยูํอยํางเป็นสุขด๎วยระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน
ที่เปี่ยมล๎นด๎วยจิตวิญญาณความเป็นครูอยํางแท๎จริง ด๎วยกลยุทธ์5 ยืน ( 5 S Strategy )

OSOI

การพัฒนานวัตกรรมดังกลําว ดําเนินการภายใต๎วตั ถุประสงค์สําคัญประกอบด๎วย
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การพัฒนานวัตกรรม เป็นกระบวนการที่ต๎องใช๎ยุทธศาสตร์การมีสํวนรํวมของบุคคลหลาย ๆ ฝุาย ทั้ง
ในโรงเรียน ซึง่ ได๎แกํ ผู๎บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรสนับสนุนอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีบุคคลที่เกี่ยวข๎องอื่นเชํน
ผู๎ปกครอง หนํวยงาน องค์กร หรือ เครือขํายกัลยาณมิตรตํางๆ โดยใช๎กระบวนการพัฒนาอยํางเป็นระบบ ดังนี้
6. ทดลองใช๎และประเมินผลการใช๎ นวัตกรรม
7. สรุป รายงาน และเผยแพรํ

ผังกระบวนการพัฒนา
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กลยุทธ์ 5 ยืน ( 5 S Strategy )

ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา
ข๎อจํากัด ความต๎องการในการพัฒนา
แสวงหา และรวบรวมองค์ความรู๎
ที่ได๎จากการปฏิบัติและการศึกษาค๎นคว๎า

2556

จัดเตรียมทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ บุคคลที่เกี่ยวข๎อง
ดําเนินการสร๎าง
และพัฒนานวัตกรรม
ตรวจสอบ
นวัตกรรม

OSOI

ทดลองใช๎และประเมินผล
การใช๎นวัตกรรม
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สรุป รายงาน
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

2556

ที่

แบบประเมิน “ นวัตกรรมทางการศึกษา กลยุทธ์ 5 ยืน ( 5 S Strategy )”
โรงเรียนบ๎านทุํงนาเมือง ตําบลนาโพธิ์กลาง อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
ระดับคะแนน
รายการประเมิน
5 4 3 2 1
การกําหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการใช๎นวัตกรรม
การใช๎หลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการพัฒนานวัตกรรม
การออกแบบพัฒนานวัตกรรม
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
การมีสํวนรํวมในการพัฒนานวัตกรรม
ความสําเร็จของการพัฒนานวัตกรรม
การแก๎ปัญหาหรือพัฒนาผู๎เรียน
การใช๎ทรัพยากรในการพัฒนานวัตกรรม
สํงเสริมให๎เกิดกระบวนการแสวงหาความรู๎
การเรียนรู๎รํวมกัน
การยอมรับ
การนําไปใช๎
การนําเสนอผลงาน
รวม
รวมทั้งสิ้น ( 65 คะแนน )
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จุดเดํน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จุดที่ควรพัฒนา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข๎อเสนอแนะ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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ผลงานทีเ่ กิดขึน้ จากการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานพัฒนา หลักกลยุทธ์ 5 ยืน ( 5 S
Strategy ) และการนําไปใช๎ในการพัฒนาโรงเรียน และการขยายผล
สูํ โรงเรียน หนํวยงาน องค์กรอื่น โดยมีผลจากการดําเนินงาน ดังนี้

เป็นวิทยากรในการสัมมนานักวิชาการ Inter-country Technical Exchange Visit on the
school-Based Counseling Program Bangkok, Thailand วันที่ 7-10 มีนาคม 2548 จาก
19 ประเทศ ของทวีปเอเชียและแปซิฟิค ฯ
 การไปราชการในนามของ สพฐ. ของวําที่พันตรีสมเกียรติ โสตศิริ ศึกษาดูงาน “การ
เสริมสร๎าง ทักษะชีวติ ในระบบการศึกษา” ณ ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 30 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2553
ระดับชาติ อาทิ
โลํชนะเลิศยอดเยี่ยม อันดับ 1 ระดับประเทศ 2 ปีซ๎อน โรงเรียนดําเนินการจัดระบบการดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน (ปี 2546 รางวัล 100,000 บาท) และ (ปี 2547 รางวัล 50,000 บาท)
โลํทองคํา ชนะเลิศ ระดับประเทศ ปี 2553 (ระดับประถมศึกษา) สถานศึกษาดําเนินการปูองกัน
และแก๎ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ “รั้วโรงเรียน” ของรัฐบาล และนโยบาย 3D
(Drug-Free) ของกระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ
5. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ป.6 ปีการศึกษา 2554

สูงกวําระดับประเทศทุกรายวิชา ฯลฯ

2556
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ระดับนานาชาติ

เกียรติภมู แิ หํงความสําเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว ได๎รบั รางวัลเหรียญ
ทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจําปี 2556
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ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; วําทีพ่ นั ตรี สมเกียรติ โสตศิริ ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านทุํงนาเมือง

79

B 19
เครือ่ งปัน่ อเนกประสงค์พลังงานทดแทน “ 6 พลัง ”

“โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร เลขที่ 80 ถนนจรูญ
ลองรัฐ ตําบลห๎วยอ๎อ อําเภอ ลองจังหวัด แพรํ สังกัด สพป.
แพรํ เขต 2สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษิการได๎สร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด๎านสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา เครือ่ งปัน่ อเนกประสงค์พลังงานทดแทน “

2556
OSOI

ที่มาของแนวคิดเป็นผลสืบเนื่องมาจากโรงเรียนอนุบาล
จรูญลองรัตนาคารได๎การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
แกนกลาง พ.ศ. 2551 โดยมีเจตนารมณ์ ให๎สถานศึกษาจัด
การศึกษามีความสอดคล๎องตามความถนัด ความสนใจของผู๎เรียน
มุํงเน๎นการมีสํวนรํวม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
พัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นคนเกํง คนดี มีปัญญาคิดเป็น ทําเป็น
แก๎ปัญหาเป็น และเรียนรู๎อยํางยั่งยืน มีความสุข ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม คํานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี ซึ่ง
ทางโรงเรียนฯ ได๎นําหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎
พัฒนาการเรียนรู๎ในโรงเรียน โดยการนําเศษวัสดุในท๎องถิ่นมาทําปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อใช๎กับต๎นไม๎ ไม๎ดอกไม
ประดับ พืชผักสวนครัว ซึ่งเป็นการลดมลภาวะเป็นพิษ จากสิ่งแวดล๎อม และชํวยลดภาวะโลกร๎อน
การทําปุ๋ยหมักชีวภาพ ต๎องมีการคลุก ผสม พลิก และเกลี่ยอยํางสม่ําเสมอทําให๎เกิดปัญหาวํามือสกปรก
และความร๎อนจากปุ๋ยทําให๎การพลิกเกลี่ยลําบากผู๎ที่ทําหน๎าที่เกลี่ยไมํมีความสุขในการทําจึงเสนอตํอที่ปรึกษา
ชุมนุมเกษตรและอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม วําสามารถใช๎เท๎าเกลี่ย หรือใช๎จักรยานปั่นแทนได๎หรือไมํ ด๎วยเหตุผลนีจ้ งึ ทํา
ให๎เกิดเครือ่ งปัน่ อเนกประสงค์พลังงานทดแทน “6 พลัง” โดยใช๎จกั รยานเป็นตัวปัน่ ขึน้ มาเพือ่ นํามาพัฒนากิจกรรม
ในชุมนุมเกษตรฯ และเป็นสือ่ เทคโนโลยีทางการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ภายใต๎
วัตถุประสงค์ทกี่ าํ หนด ได๎แกํ
1 .เพื่อสํงเสริมแนวคิดการใช๎ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให๎นักเรียนได๎นําทรัพยากร
ในท๎องถิ่น มาผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพสูตรตําง ๆ มาใช๎ภายในโรงเรียนโดยการ ประยุกต์ใช๎ภูมิปัญญาชาวบ๎านมาใช๎
ประดิษฐ์เป็นเครื่องปั่นอเนกประสงค์
2เพื่อเป็นการพัฒนาสื่อเทคโนโลย .ีใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ ด๎านปุ๋ยหมักชีวภาพและพลังงาน ที่เหมาะสม
กับบริบทของโรงเรียนอยํางสร๎างสรรค์
3เพื่อสํงเสริมการใช๎พลังงาน .แสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ ไมํมีมลภาวะใดๆ ตํอสิ่งแวดล๎อม โดย
การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ พร๎อมอุปกรณ์ฯ (โซลําเซลล์)เป็นพลังงานทดแทน ในสถานศึกษา และเป็นแหลํง
ศึกษา หาความรู๎ให๎กับนักเรียน ชุมชน และผู๎ทีให๎ความสนใจ ในการศึกษาดูงาน
4เพื่อเป็นการหารายได๎ระหวํางเรียนจากการจําหนํายปุ๋ยหมักชีวภาพ .
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6 พลัง ”
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การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ดังกรอบแนวคิด
กรอบแนวคิด
เครื่ องปั่ นปุ๋ ยอเนกประสงค์

แหล่งพลังงานจากจักรยาน

-พลังงานรู ปแบบต่างๆ

2556
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แหล่งพลังงานจากแสงอาทิตย์

ขัน้ ตอนการพัฒนางาน
กิจกรรมดําเนินงานพัฒนานวัตกรรม
 ศึกษาข๎อมูลและรายละเอียดงานกลไกการ
ทํางานของระบบกับการใช๎เป็นเครื่องปั่นปุ๋ยอเนกประสงค์พลังงาน
ทดแทน
 ระดมความคิดเห็นเพื่อ ออกแบบ และพัฒนา
เครื่องผสมปุ๋ยอินทรีย์โดยใช๎จักรยาน
 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ วางแผนการประดิษฐ์และ
รํวมกันสร๎างเครื่องปั่นปุ๋ยอเนกประสงค์
โดยรํวมมือจากทุกฝุาย ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1. การพัฒนาถังปุย๋ หมักชีวภาพ
จากเดิมการปั่นจักรยานจากเครื่องปั่น
อเนกประสงค์พลังงานทดแทน“6 พลัง” ที่ต๎องใช๎แรงอยํางมาก และ
ได๎พัฒนาโดยการติดตั้งจักรเฟืองรถจักรยานมาเสริมทําให๎ลดแรงใน
การปั่น ไปได๎มาก
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ขัน้ ตอนที่ 2. การพัฒนาเป็นพลังงานลม
โดยการติดตั้งคอมเพรสเซอร์แอร์รถยนต์(แบบ
ลูกสูบ) เพื่อนําลมไปเก็บไว๎ ในถังเพื่อใช๎กับเครื่องฉีด พํน ปุ๋ยหมัก
ชีวภาพน้ําให๎มีแรงดันสูงขึ้น และได๎พัฒนานําไปเติมลมอุปกรณ์กีฬา ลูกโปุง ลมวงล๎อรถจักรยาน จักรยานยนต์
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ขัน้ ตอนที่ 3 การพัฒนาเป็นพลังงานไฟฟูา
จากเดิมได๎นําไฟฟูาที่ได๎ไปเก็บไว๎ในแบตเตอรี่แล๎วนําไปฉีด พํน ปุ๋ยหมักชีวภาพน้ํา ตํอมาได๎พัฒนา
โดยการติดตั้งเครื่องอินเวอร์เตอร์ (Inverter) ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถแปลงกระแสไฟฟูาตรง (DC) จากแบตเตอ
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 จากชาร์จคอนโทรลเลอร์ (Charge Controller) ซึ่งเป็นไฟฟูากระแสตรงวิง่ ตรงไปที่แบตเตอรี่
(Battery) ขนาด 100 แอมแปร์ 12 โวลต์ ซึ่งเชื่อมตํอกันแบบอนุกรมเพื่อให๎ได๎แรงดันไฟฟูา ขนาด 24 โวลต์
 จากแบตเตอรี่ (Battery) ซึ่งเป็นไฟฟูากระแสตรง ที่แรงดันขนาด 24 โวลต์ วิ่งตํอไปยังมอเตอร์เกียร์
ขนาด 350 วัตต์ 24 โวลต์ จึงทําให๎มอเตอร์เกียร์เริ่มการทํางานเปลี่ยนพลังงานไฟฟูาเป็นพลังงานกล
 อินเวอร์เตอร์ (Inverter) ขนาด 1,000 วัตต์ 24 โวลต์ เมื่อรับกระแสไฟฟูาจากแบตเตอรี่ ซึ่งเป็น
กระแสตรงก็ทําหน๎าที่แปลงไฟฟูากระแสตรงมาเป็นไฟฟูากระแสสลับ ที่แรงดัน 220 โวลต์ ซึ่งที่แรงดัน 220
โวลต์ สามารถนํามาใช๎งานกับหลอดไฟแสงสวําง , ชาร์จแบ
ตมือถือ , ใช๎งานคอมพิวเตอร์ โดยใช๎ทีละอยําง

2556

รี่ให๎เป็นกระแสไฟฟูาสลับ (AC) เพื่อใช๎กับอุปกรณ์ไฟฟูาตําง ๆ เชํน หลอดไฟฟูา พัดลม โคมไฟ ชาร์จแบตเตอรี่
โทรศัพท์มือถือ เครื่องขยายเสียง โน๎ตบุ๏ค หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ และได๎มีการพัฒนาการ ตํอยอด เพื่อใช๎
พลังงานจากแสงอาทิตย์เปลี่ยนรูปเป็นพลังงานไฟฟูา โดยมีหลักการพัฒนาการทํางานของเซลล์แสงอาทิตย์ (โซ
ลําเซลล์) ผลิตไฟฟูามาใช๎กับเครื่องกลของโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร อําเภอลอง จังหวัดแพรํ ดังนี้
 ผลิตกระแสไฟฟูาแบบกระแสตรง (DC) จากแผงโซลําเซลล์ขนาด 250 วัตต์ ที่แรงดัน 12 โวลต์
จํานวนสองแผงเชื่อมตํอแบบขนาน จึงทําให๎ได๎กําลังไฟฟูา ขนาด 500 วัตต์ ที่แรงดัน 24 โวลต์ ตรงเข๎าสูํแผง
ควบคุมไฟฟูาซึ่งประกอบด๎วยอุปกรณ์หลัก คือ ชาร์จคอนโทรลเลอร์ (Charge Controller) และอินเวอร์เตอร์
(Inverter) เพื่อแปลงกระแสตรงเป็นไฟฟูากระแสสลับที่แรงดัน 220 โวลต์

OSOI

 ทดลองใช๎นวัตกรรมเครื่องปั่นปุ๋ยอเนกประสงค์จากแหลํง
พลังงานทั้ง 2 อยําง
 นําผลที่ได๎จากการทดลองใช๎มาพัฒนาเพื่อให๎ได๎
เครื่องปั่นอเนกประสงค์ตามเปูาหมาย
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 เผยแพรํการพัฒนานวัตกรรมแกํนักเรียน คณะครู ผู๎ปกครอง และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง

เกียรติภมู แิ หํงความสําเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว
ได๎รบั รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจําปี 2556

2556
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ผลงานที่เกิดขึน้ จากการดําเนินงาน
นักเรียนมีความสามารถด๎านการเรียนรู๎งานเกษตร เรียนรู๎การจัดทําโครงงาน บูรณาการ
งานเกษตรรํวมกับนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น โดยที่การผสมปุ๋ยอินทรีย์และเศษวัสดุตํางๆ สามารถผสม
คลุกเคล๎า ไมํเกิดตามสภาพปัญหา และยังสามารถทําได๎รวดเร็ว และจากการพัฒนาเครื่องปั่นปุ๋ย
อเนกประสงค์พลังงานทดแทน สามารถพัฒนา ตํอยอดเครื่องปั่นปุ๋ยอเนกประสงค์ เป็นเครื่องผลิตพลังงาน
จากการใช๎จักรยาน และจุดกําเนิดของแรงในเวลาเดียวกัน เชํน เป็นแหลํงกําเนิดกระแสไฟฟูา ผลิต
พลังงานลม จนได๎รับรางวัลจากหนํวยงานตําง ๆ

OSOI

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นายสํารวย เหวําโต ผู๎อํานวยการโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
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B 28

ความรู๎ความเข๎าใจการดํารงชีวิตของมนุษย์ ทั้ง ในฐานะปัจเจก
บุ ค คล แล ะ ก าร อยูํ รํ ว มกั น ใน สั ง คม ก าร ปรั บตั ว ต า ม
สภาพแวดล๎ อ มและการจั ด การทรั พ ยากรที่ มี อ ยูํ อ ยํ า งจํ า กั ด
เข๎าถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุ
ปัจจัย ตําง ๆ เกิดความเข๎าใจตนเอง มีความอดทน อดกลั้น
ยอมรับในความแตกตํางและมีคุณธรรม สามารถนําความรู๎ไ ป
ปรับ ใช๎ ในการดํ ารงชี วิต เป็น พลเมือ งดี ของประเทศชาติ และ
สัง คมโลก ประกอบกับ จังหวัดสระแก๎วเป็นจังหวัดที่จัดตั้ง ขึ้น
ใหมํ ยังไมํมีการจัดทําสื่อการสอน ที่สอดคล๎องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู๎แกนกลางและสาระการ
เรียนรู๎ท๎องถิ่น ซึ่งสามารถนําไปใช๎ประกอบการจัดการเรียนรู๎ได๎ ผู๎บริหาร คณะครู และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องจึงได๎
สร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําวขึ้นภายใต๎วัตถุประสงค์สําคัญ
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“ โรงเรียนบ๎านพระเพลิง เลขที่ 241 ตําบลพระเพลิง อําเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก๎ว
สั ง กั ด สพป. สระแก๎ ว เขต 1 จั ง หวั ด สระแก๎ ว สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้ นพื้นฐาน กระทรวงศึกษิการได๎ สร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม
การศึ ก ษา ด๎ า นสื่ อ และเทคโนโลยี การศึ ก ษา “หนัง สื อ อํ า นเพิ่ม เติ ม เรื่ อ ง
ทํองเที่ยวเขาฉกรรจ์ฉันสุขใจ”
การพฒนานวัตกรรมการศึกษา“หนัง สืออํานเพิ่มเติม เรื่องทํองเที่ยว
เขาฉกรรจ์ฉันสุขใจ”สืบเนื่องมาจากเนื้อหาสาระในการจัดการเรียนรู๎เกี่ยวกับ
ท๎องถิ่นและเรื่องราวที่เกี่ยวข๎องกับการดําเนินชีวิตในท๎องถิ่นสํวนมากจะอยูํใน
กลุํมสาระการเรียนรู๎ สัง คมศึก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม ซึ่งชํวยให๎ผู๎เรียนมี
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“หนังสืออํานเพิม่ เติม เรือ่ งทํองเทีย่ วเขาฉกรรจ์ฉนั สุขใจ”

วัตถุประสงค์

OSOI

1. เพื่อสร๎างหนังสืออํานเพิ่มเติม เรื่อง ทํองเที่ยวเขาฉกรรจ์ฉันสุขใจ สําหรับนักเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต๎น จังหวัดสระแก๎ว
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนกํอนและหลังการอํานหนังสือ
อํานเพิ่มเติม เรื่อง ทํองเที่ยวเขาฉกรรจ์ฉันสุขใจ
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เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอหนังสืออํานเพิ่มเติม
เรื่อง ทํองเที่ยวเขาฉกรรจ์ฉันสุขใจ

85

ขัน้ ตอนการดําเนินงานการพัฒนา
ในการจัดทําหนังสืออํานเพิ่มเติมเรื่อง ทํองเที่ยวเขาฉกรรจ์
ผู๎จัดทําได๎ดําเนินการดังนี้
1. ศึกษาหาความรู๎จากเอกสาร
 ศึกษาหลักสูตรกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม พุทธศักราช
2551
 ศึกษากรอบหลักสูตรระดับท๎องถิ่นจังหวัดสระแก๎ว ซึ่งสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก๎ว เขต 1 กําหนดขึ้นฯ
 ศึกษาสาระเนื้อหาเกี่ยวกับท๎องถิ่นอําเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก๎ว
 ศึกษาทฤษฏีและหลักการสร๎างหนังสืออํานเพิ่มเติม จากตําราและเอกสารทางวิชาการ
ตําง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร๎างหนังสืออํานเพิ่มเติม
2. ศึกษาจากบุคคล
เนื่องจากผู๎จัดทําไมํพบสื่อการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น และ
สื่อที่มีเนื้อหาสอดคล๎องกับกรอบหลักสูตรระดับท๎องถิ่น และเนื้อหาสาระบางเรื่องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตแตํมี
ประโยชน์ในปัจจุบันและยังคงมีผู๎ที่เกี่ยวข๎องและเป็นสํวนหนึ่งในเหตุการณ์ ประกอบกับความต๎องการข๎อมูลเชิงลึก
ผู๎จัดทําจึงใช๎วิธีการศึกษาด๎วยการเก็บข๎อมูลภาคสนาม และสัมภาษณ์จากบุคคล ทั่วไป ผู๎นําชุมชน ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น พระสงฆ์ เพื่อให๎ได๎ทั้งความรู๎และความคิดที่สามารถนํามาประยุกต์ใช๎ได๎
3. นําข๎อมูลทีไ่ ด๎มาวิเคราะห์
ผู๎จัดทํานําข๎อมูลจากการศึกษาเอกสาร และการเก็บข๎อมูลภาคสนาม และ การสัมภาษณ์
ตามหัวข๎อ เนื่องจากเนื้อหาหนังสืออํานเพิ่มเติมที่จัดทําขึ้น นําวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช๎ในการศึกษาเรื่องราว
ทางด๎านประวัติศาสตร์ไทยที่มีอยูํในท๎องถิ่นของตนเอง เข๎าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย
มีความรัก ความภูมิใจและธํารงความเป็นไทย
4. การหาคุณภาพของหนังสือ
เพื่อให๎หนังสืออํานเพิ่มเติม เรื่อง ทํองเที่ยเขาฉกรรจ์ฉันสุขใจ มีคุณภาพสามารถใช๎เป็นสื่อ
ในการเรียนรู๎ได๎ ผู๎จัดทําจึงนําหนังสืออํานเพิ่มเติมไปให๎ผู๎เชี่ยวชาญตรวจวิเคราะห์และประเมิน โดยกําหนดให๎แสดง

ความคิดเห็นของนักเรียน
1.
2.
3.
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

ก. รูปเลํมการพิมพ์
การเย็บเลํมแนํนหนาและประณีต
การออกแบปกหนังสือนําสนใจ
ข๎อความอํานงํายสบายตา
สรุป
ข. ภาพประกอบ
สวยงามและชัดเจน
สอดคล๎องกับเนื้อหา
ภาพประกอบทําให๎เกิดความเข๎าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น
สรุป
ค. เนื้อหาและการเสนอเนื้อหา
ชื่อเรื่องนําสนใจ
นําอําน เนื้อหาไมํสับสน
เนื้อหาชํวยเพิ่มประสบการณ์ให๎กับนักเรียน
เนื้อหามีความตํอเนื่องและสัมพันธ์กัน
สรุป

x

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

4.13
4.26
4.26
4.22

0.43
0.44
0.63
0.50

ดี
ดี
ดี
ดี

4.26
4.26

0.58
0.52

ดี
ดี

4.66
4.40

0.47
0.52

ดีมาก
ดี

4.53
4.46
4.53
4.66
4.55

0.50
0.62
0.68
0.47
0.57

ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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ตารางแสดง... คําเฉลี่ย ( x ) คําความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคิดเห็นเกี่ยวกับ
หนังสืออํานเพิ่มเติม เรื่องทํองเที่ยวเขาฉกรรจ์ฉันสุขใจ ของนักเรียน
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1. หนังสืออํานเพิ่มเติม เรื่องทํองเที่ยวเขาฉกรรจ์ฉันสุขใจ ถือเป็นหนังสือ
เลํมแรก
ของอําเภอเขาฉกรรจ์ ที่มีเนื้อหา เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย สามารถใช๎เป็นเอกสารเพื่อ
การค๎นคว๎าและ
อ๎างอิงได๎
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
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ความคิดเห็นรวมทั้งข๎อเสนอแนะ ลงไปในแบบสอบถาม เพื่อผู๎จัดทําจะได๎นําต๎นฉบับไปปรับปรุง การหาคุณภาพ
ของหนังสืออํานเพิ่มเติม ประกอบด๎วยกลุํมผู๎เชี่ยวชาญ3 กลุํม คือ ผู๎เชี่ยวชาญด๎านเนื้อหา เป็นผู๎ที่มีความรู๎และมี
ประสบการณ์การทํางานในอําเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก๎วจํานวน 3 คน ประกอบด๎วยนักปกครองชํานาญการ
พิเศษจังหวัดสระแก๎ว 1 คน ปลัดอาวุโสอําเภอเขาฉกรรจ์ 1 คน และนักวิชาการวัฒนธรรม ชํานาญการจังหวัด
สระแก๎ว1 คน ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการพัฒนาหนังสือ จํานวน 3 คน เป็นอาจารย์สอนราชภัฏราชนครินทร์
สาขาสังคมศาสตร์ จํานวน 1 คน สาขาศิลปกรรมจํานวน 1 คน และศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ จํานวน 1
คน ครูผู๎สอนกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในโรงเรียน ขยายโอกาส เครือขํายกลุํม
โรงเรียนเขาฉกรรจ์ สํานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก๎ว เขต 1 จํานวน 8 คน
ฯลฯ
ผลงานทีเ่ กิดจากการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาฯ อาทิ
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ตารางแสดง...คําเฉลี่ย ( x ) คําความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ
อํานเพิ่มเติม เรื่อง ทํองเที่ยวเขาฉกรรจ์ฉันสุขใจของนักเรียน (ตํอ)
ความคิดเห็นของนักเรียน

1.
2.
3.
4.
5.

สรุป

S.D.

4.26
4.60
4.40
4.42

0.63
0.56
0.56
0.58

ดี
ดีมาก
ดี
ดี

4.60
4.46

0.49
0.50

ดีมาก
ดี

4.40
4.73
4.53
4.54

0.56
0.44
0.50
0.50

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ผลการวิเคราะห์ แสดงให๎เห็นวํานักเรียน มีความคิดเห็นตํอหนังสืออํานเพิ่มเติมเรื่องทํองเที่ยว เขาฉกรรจ์ฉัน
สุขใจ ในด๎านเนื้อหาและการนําเสนอเนื้อหา มีคําเฉลี่ยสูงสุด โดยมีความคิดเห็นด๎วย อยูํในเกณฑ์ ดีมาก (4.55 )
เมื่อพิจารณาด๎านอื่น ๆ พบวําด๎านคุณคําและประโยชน์ที่ได๎รับมีความคิดเห็นด๎วยอยูํในเกณฑ์ ดีมาก (4.54)
รองลงมาคือด๎านการใช๎ภาษามีความคิดเห็นด๎วย อยูํในเกณฑ์ ดี (4.42) ด๎านภาพประกอบมีความคิดเห็นด๎วยใน
เกณฑ์ ดี ( 4.40) และด๎านรูปเลํมและการพิมพ์มีความคิดเห็นด๎วย อยูํในเกณฑ์ ดี ( 4.22)

2556

รางวัลเหรี ยญทองแดง 42 เรื่ อง | [Pick the date]

1.
2.
3.

ง.ด๎านการใช๎ภาษา
อํานเข๎าใจงําย
ใช๎ภาษาถูกต๎องและเหมาะสม
สื่อความหมายได๎ชัดเจน
สรุป
จ. คุณคําและประโยชน์ที่นักเรียนจะได๎รับ
สามารถนําความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจําวัน
มีความรู๎เกี่ยวกับ สาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา
นักเรียนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในท๎องถิ่น
ได๎รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน
รู๎จักกระบวนการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง

x

ระดับความ
คิดเห็น

เกียรติภมู แิ หํงความสําเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว
ได๎รบั รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจําปี 2556

OSOI

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นางมณี มัง่ คัง่ ผู๎อํานวยการโรงรียน
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B 32
เครือ่ งฉีดพํนน้าํ หมักชีวภาพภูมปิ ญ
ั ญาท๎องถิน่
งอยพัฒนศึกษา เลขที่ 5 หมูํ 6
ตําบล เตํางอย อําเภอ เตํางอย
จังหวัด สกลนคร สังกัด สพม.23
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษิการ ได๎
สร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด๎านสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เรื่อง“เครือ่ งฉีดพํนน้าํ หมักชีวภาพภูมิ
ปัญญาท๎องถิน่ ”
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําวได๎รับแรงบรรดาลใจมาจากแนวพระราชดําริปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว และ การรณรงค์ในเรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อลด
คําใช๎จํายเพิ่มรายได๎ รวมทั้งกระแสความนิยมการใช๎สารจากน้ําหมักชีวภาพในการกําจัดแมลงและการบํารุงรักษา
พืช ผู๎บริโภคพืชให๎ปลอดภัยจากสารพิษ ผู๎บริหาร คณะครู และผู๎เกี่ยวข๎องของโรงเรียนบ๎านเตํางอยพัฒนศึกษา
จังได๎พัฒนานวัตกรรมเครือ่ งฉีดพํนน้าํ หมักชีวภาพภูมปิ ญ
ั ญาท๎องถิน่ เพื่อเป็นต๎นแบบสําหรับการจัดการเรียนรู๎
ให๎แกํผู๎เรียน และแกํประชาชนที่สนใจนําไปปรับประยุกต์เป็นเครื่องฉีดพํน น้ําหมักชีวภาพ ได๎ด๎วยตนเองในราคาที่
ประหยัด ภายใต๎วัตถุประสงค์สาํ คัญ

2556

วัตถุประสงค์การพัฒนา
เครือ่ งฉีดพํนน้าํ หมักชีวภาพภูมปิ ญ
ั ญาท๎องถิน่ ประกอบด๎วย

รางวัลเหรี ยญทองแดง 42 เรื่ อง | [Pick the date]

“ โรงเรียนบ๎านเตํา

1.เพื่อศึกษาการทําเครื่องฉีดพํนน้าํ หมักชีวภาพ
2. เพื่อประดิษฐ์เครือ่ งฉีดพํนน้าํ หมักชีวภาพในราคาประหยัดใช๎ในโรงเรียนในวิชาเกษตร การให๎ปุ๋ยทางใบ
3.เพื่อรณรงค์ลดปริมาณและการเลิกใช๎สารพิษในการปราบศัตรูพืช 4.เพื่อเป็นเครื่องประดิษฐ์ต๎นแบบ
และจัดจําหนํายเชิงพาณิชย์ในราคาประหยัด
5.เพื่อดําเนินรอยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงวิถีชีวิตบนทางสายกลาง
ขัน้ ตอนการพัฒนา
เครือ่ งฉีดพํนน้าํ หมักชีวภาพภูมปิ ญ
ั ญาท๎องถิ่น ดําเนินการจัดเตรียมวัสดุดังนี้
มอเตอร์ 12 โวลต์
OSOI

แบตเตอรี่แบบแห๎งขนาด 12 โวลต์ 5 แอมป์
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1-2.ออกแบบโดยวัดขนาดอุปกรณ์ให๎
สมดุลกัน
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3-4.ทาสีโครงตํอสายยางสํงน้ําเข๎าทํอสํง
และเชื่อมเหล็กเส๎นขนาดสองหุนขึ้นโครง
เพื่อยึดถังน้ํา ทําที่เก็บแบตเตอรี่ และ
แบตเตอรี่
5-6ใสํสายสะพายหลัง ปรับขนาดให๎พอดี
กับรํางกายของแตํละคน

ความสําเร็จจากการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
เครือ่ งฉีดพํนน้าํ หมักชีวภาพภูมปิ ญ
ั ญาท๎องถิน่
1.เป็นสื่อการเรียนรู๎ที่สามารถใช๎ประกอบการจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ราคาประหยัด
2.พ.ศ.2544 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.23
3.พ.ศ. 2555 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเพื่อการประกอบอาชีพ
OTOP จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ ( วช )
4.พ.ศ.2556 รางวัลชนะเลิศ สุดยอดนวัตกรรมระดับประเทศประจําปี 2555 จากธนาคารเพือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

OSOI

ฯลฯ
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รางวัลเหรี ยญทองแดง 42 เรื่ อง | [Pick the date]
2556

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นายประมวล อินทรศรี ผู๎อํานวยการโรงเรียนเตํางอยพัฒนศึกษา
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เกียรติภมู แิ หํงความสําเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว
ได๎รบั รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจําปี 2556
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สือ่ บูรณาการวิชาคณิตศาสตร์และอาเซียน
“ โรงเรียนสามเสนนอก ( ประชาราษฎร์อนุกูล ) เลขที่ 2000/22 ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง
ดินแดง เขต ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานครได๎
สร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษานวัตกรรมสื่อ
สิ่งประดิษฐ์ สื่อบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์และ
อาเซียน ”
การพัฒนาสื่อดังกลําวสืบเนื่องมาจาก
ประเทศไทยกําลังจะก๎าวสูํการเปิดเสรีในการเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียนในด๎านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
รวมไปถึงทางด๎านการศึกษา ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียม
ความพร๎อมในด๎านความรู๎ตํางๆเกี่ยวประเทศในกลุํม
ประชาคมอาเซียนให๎กับนักเรียน โรงเรียนสามเสน
นอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) ได๎จัดทําหลักสูตรการ
เรียนรู๎เกี่ยวกับอาเซียนในทุกกลุํมสาระการเรียนรูแ๎ ละ
จัดทํานวัตกรรม ,สื่อประกอบการเรียนการสอน ที่
บูรณาการเนื้อหาในแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎กับเนื้อหาความรู๎เกี่ยวกับประเทศในกลุํมประชาคมอาเซียน
ดังนั้นคณะผู๎รํวมทําผลงานนวัตกรรมจึงได๎เห็นความสําคัญของการจัดทํานวัตกรรมสื่อ ที่จะนําไปใช๎ในการ
ประกอบการเรียนการสอนเพื่อให๎นักเรียนได๎มีความรู๎ทางวิชาการและความรู๎เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนไป
พร๎อมๆกัน จึงได๎คิดจัดทําสื่อสิ่งประดิษฐ์นี้เพื่อใช๎ในการประกอบการเรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร์ ภายใต๎วัตถุประสงค์ที่กําหนด ดังนี้

OSOI

วัตถุประสงค์
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1. สื่อทํามือเรื่อง การแลกเปลี่ยนเงินของประเทศในกลุํมสมาชิกอาเซียน
The ASEAN money exchange มีวัตถุประสงค์เพื่อใช๎เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนและ
บูรณาการกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์และความรู๎เกี่ยวกับคําเงินของประเทศในกลุํม
ประชาคมอาเซียน
2. หนังสือสํงเริมการอําน เรื่อง การแลกเปลี่ยนเงินของประเทศในกลุํมสมาชิกอาเซียน
The ASEAN money exchange มีวัตถุประสงค์เพื่อใช๎เป็นหนังสือสํงเสริมการอํานกลุํมสาระ

การเรียนรู๎คณิตศาสตร์

การออกแบบนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนา
การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ดําเนินการตามกระบวนการ ดังนี้
กรอบแนวความคิดในการพัฒนาผลงานนวัตกรรมสื่อสิง่ ประดิษฐ์
สื่อบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์และอาเซียน

รางวัลเหรี ยญทองแดง 42 เรื่ อง | [Pick the date]

3. สื่อทํามือ เรื่อง เพื่อนบ๎านของเราในอาเซียน
Association of Southeast Asian Nations
(ASEAN) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช๎เป็นสื่อสํงเสริมการอําน
สําหรับเด็กนักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎
Learning Disorder (LD)
4.เพื่อให๎นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีตํอการเรียนใน
กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์
5.เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนมีความรู๎เกี่ยวกับประเทศในกลุํมประชาคมอาเซียน

ความรูพ๎ นื้ ฐานที่สาํ คัญเกีย่ วกับ
ประเทศในกลุมํ ประชาคมอาเซียน

หลักสูตรการเรียนกลุมํ สาระ

2556

การเรียนรูว๎ ชิ าคณิตศาสตร์

การออกแบบการเรียนการสอนบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์กบั อาเซียน

เกีย่ วกับอาเซียน

OSOI

สื่อสิง่ ประดิษฐ์เพือ่ ประกอบการเรียนการสอนและหนังสือสํงเสริมการอํานนอกเวลา

92

ขัน้ ตอนการดําเนินงานพัฒนา
ขัน้ ตอนการดําเนินงานการพัฒนาผลงานนวัตกรรมสือ่ สิง่ ประดิษฐ์
1. จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการกลุมํ สาระการเรียนรูค๎ ณิตศาสตร์และอาเซียน

2556
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2. ครูผรู๎ วํ มพัฒนาผลงานนวัตกรรมออกแบบการเรียนรูส๎ งํ ฝุายวิชาการ
3. ครูผรู๎ วํ มพัฒนาผลงานนวัตกรรมผลิตสือ่ เกี่ยวกับคณิตศาสตร์และอาเซียนสํงฝุายวิชาการ

4. ครูผรู๎ วํ มพัฒนาผลงานนวัตกรรมสือ่ สิง่ ประดิษฐ์ สือ่ ทํามือมาใช๎ในกิจกรรมการเรียนการสอนพร๎อมทัง้
วัดผลและประเมินผลหลังสอนเพือ่ ปรับปรุงจุดบกพรํองของสือ่ ทํามือ

5. ครูผรู๎ วํ มพัฒนาผลงานนวัตกรรมสือ่ หนังสือสํงเสริมการอําน ประชาสัมพันธ์แกํนกั เรียน นําหนังสือวางไว๎ทมี่ มุ
รักการอํานเพือ่ เผยแพรํให๎นกั เรียนได๎ศกึ ษานอกเวลาเรียน และสํารวจความคิดเห็นของนักเรียนโดยการสอบถาม
เพือ่ ปรับปรุงจุดบกพรํองหนังสือสํงเสริมการอําน

6.เผยแพรํผลงานโดยการสํงประกวดนวัตกรรมสือ่ สิง่ ประดิษฐ์ สือ่ ทํามือ ทัง้ 2 เลํม

OSOI

และหนังสือสํงเสริมการอํานกับหนํวยงานภายนอกโรงเรียน
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7. เผยแพรํผลงานนวัตกรรมสือ่ ในงานนิทรรศการวิชาการ ปี 2555 แกํครูและนักเรียนผูเ๎ ข๎ารํวมชมงาน

2556

1. ผลงาน สือ่ ทํามือ
เรื่อง การแลกเปลี่ยนเงินของประเทศในกลุํม
สมาชิกอาเซียน(.The ASEAN money exchange ) กลุํมสาระ
การเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2. ผลงาน สือ่ ทํามือ
สื่ออํานสร๎างสุขเพื่อเด็ก LD เรื่อง เพื่อนบ๎านของเราในอาเซียน ระดับชํวงชั้นที่ 2
3. ผลงาน หนังสือสํงเสริมการอําน
เรื่อง การแลกเปลี่ยนเงินของประเทศในกลุํมสมาชิกอาเซียน (The ASEAN money exchangeกลุํมสาระการ
เรียนรู๎คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผลการใช๎สอื่ นวัตกรรมประกอบในกิจกรรมการเรียนการสอน พบวํานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยูใํ นระดับดี มีความรูข๎ นั้ พืน้ ฐานเกีย่ วกับประเทศในกลุมํ ประชาคมอาเซียนดีมา และจากการ
สอบถามความคิดเห็นเมือ่ ใช๎สอื่ นวัตกรรมพบวํานักเรียนมีทัศนคติตอํ การเรียนคณิตศาสตร์ในระดับดีมาก
นอกจากนีย้ งั เป็นการบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์และวิชาสังคมศึกษา ซึง่ เกิดเป็นความรํวมมือในการพัฒนาความรู๎
ทางวิชาการของครูผู๎สอนในกลุมํ สาระการเรียนทัง้ สอง

รางวัลเหรี ยญทองแดง 42 เรื่ อง | [Pick the date]

ผลความสําเร็จทีเ่ กิดขึน้ จากการดําเนินงาน อาทิ

เกียรติภมู แิ หํงความสําเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว
ได๎รบั รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจําปี 2556

ผู๎บริหารสถานศึกษา
OSOI

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นางเสาวนีย์ เสือพันธ์
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อุปกรณ์ชวํ ยถอดจุกปิดแบตเตอรี่

95

“ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เลขที่ 94
ถนน ทําเรือ ตําบล ปากน้ํา อําเภอ เมือง
จังหวัด กระบี่ สังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษิ
การ ได๎สร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม
การศึกษานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา อุปกรณ์ชวํ ยถอดจุกปิด
แบตเตอรี่ ”
การพัฒนานวัตกรรมดังกลําว เป็นผล
สืบเนื่องมาจากวิถีชีวิตของยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในสภาพปัจจุบันความต๎องการใช๎รถยนต์ของประชาชนทวีจํานวนเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อย ๆ ข๎อ
สําคัญแบตเตอรี่ในรถยนต์ คือสํวนประกอบหลักที่จะทําให๎เครื่องยนต์สตาร์ทติดได๎
ปัจจุบันในครอบครัวตําง ๆ จํานวนของรถยนต์ที่มีใช๎แตกตํางกันตามสภาพสถานะของเศรษฐกิจและความ
ความจําเป็นของแตํละครอบครัว เริ่มตั้งแตํ 1,2,3,4 คัน เป็นต๎น โดยการดูแลบํารุงรักษาแบตเตอรี่ในขั้นพื้นฐานที่
มีการดูแลไมํถูกต๎อง คือ การตรวจเช็ค
ระดับของน้ํากลั่น ผลที่เกิดขึ้น
แบตเตอรี่ก็จะเสื่อมสภาพ และไมํ
สามารถทําให๎เครื่องยนต์ติดได๎
จากจํานวนรถยนต์หลาย ๆ
คันทําให๎การชํวยถอดจุกปิดแบตเตอรี่
มีปัญหาเกิดขึ้นโดยไมํมีเครื่องมือที่จะ
ถอดแตํนําเอาเครื่องมือที่ผิดประเภทมาใช๎งาน เชํน ใช๎ไขควงปาก
แบนหรือเหรียญหรือไขควงสี่แฉกทําให๎พื้นที่และขนาดมีน๎อยที่จะ
ถอดหน๎าแปลนของจุกปิดแบตเตอรี่ ใช๎คีมหรือคีมล็อคทําให๎พลาสติก
ของจุกปิดแบตเตอรี่เยินหรือแตก ใช๎มือเปลําอาจจะร๎อนหรือมี
อาการเจ็บที่บริเวณนิ้วสัมผัสและสุภาพสตรีก็ไมํสามารถถอด
ประกอบได๎

วัตถุประสงค์ เพื่อ

 เพื่อสร๎างอุปกรณ์ชํวยถอดจุกปิดแบตเตอรี่
 เพื่อหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ชํวยถอดจุกปิดแบตเตอรี่
 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎ที่มีตํอการใช๎อุปกรณ์ชํวยถอดจุกปิดแบตเตอรี่

รางวัลเหรี ยญทองแดง 42 เรื่ อง | [Pick the date]

จากสภาพปัญหาดังกลําว ผู๎ประดิษฐ์คิดค๎นได๎คํานึงถึง
ความถูกต๎องในการนําเครื่องมือตําง ๆ มาใช๎ถอดจุกปิด
แบตเตอรี่ ความสะดวกในการพกพาอุปกรณ์ชํวยถอดจุกปิด
แบตเตอรี่ และความปลอดภัยในการสัมผัสกับจุกปิดแบตเตอรี่
ทางผู๎ประดิษฐ์ได๎มีแนวคิดที่จะสร๎างอุปกรณ์ชํวยถอดจุกปิด
แบตเตอรี่ โดยอุปกรณ์ชํวยถอดจุกปิดแบตเตอรี่นี้สามารถ
ถอดได๎ครบถ๎วนไมํวําจะเป็นยี่ห๎อตําง ๆ ของรถยนต์ ยี่ห๎อตําง
ๆ ของแบตเตอรี่ รูปแบบหน๎าแปลนและขนาดตําง ๆ ของจุก
ปิดแบตเตอรี่ ขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์ในการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมดังกลําว ดังนี้

รูป 1 แสดงการใช๎ไขควงปาก
แบนและเหรียญ ในการถอด
จุกปิดแบตเตอรี่

รูป 2 แสดงการใช๎คีมล็อค ในการถอดจุกปิดแบตเตอรี่

OSOI

 สภาพปัญหากํอนการพัฒนา การจัดการเรียนการสอนในแผนกวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
โดยเฉพาะรายวิชาที่เกี่ยวกับการบํารุงรักษารถยนต์ จะต๎องมีการตรวจเช็คเบื้องต๎น เชํน การตรวจเช็คระดับน้ํา
กลั่นในแบตเตอรี่ ตรวจเช็คสภาพความพร๎อมของแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นการดูแลในขั้นพื้นฐานของแบตเตอรี่ ในรถยนต์
อาจจะมีหลายยี่ห๎อและรูปแบบตําง ๆ ของจุกปิดแบตเตอรี่ ทําให๎การสอนของครูผสู๎ อนภายในแผนกวิชาที่
ถํายทอดองค์ความรูไ๎ ปสูนํ กั เรียน-นักศึกษาจะต๎องใช๎เครือ่ งมือทีไ่ มํถกู ต๎องและผิดประเภทนํามาใช๎งาน เชํน การใช๎
คีมหรือคีมล็อค การใช๎
เหรียญการใช๎ไขควง การ
ใช๎มือ เพื่อทําการถอดจุก
ปิดแบตเตอรี่ อาจทําให๎
เกิดความเสียหายได๎

2556

กระบวนการพัฒนาผลงานนวัตกรรม
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 การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา จากปัญหาที่เกิดขึ้นตํอครูผู๎สอนและนักเรียน-นักศึกษาภายใน
แผนกวิชาเครื่องกล เกิดเป็นแนวความคิดเพื่อนําเอาหลักการและทฤษฎี ในการประดิษฐ์คิดค๎น “อุปกรณ์ชวํ ย
ถอดจุกปิดแบตเตอรี”่
ผู๎ประดิษฐ์ได๎ออกแบบให๎มีความสะดวกสบายในการถอดประกอบและประหยัดเวลา สามารถใช๎งานได๎ตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว๎ โครงสร๎างทําด๎วยพลาสติกหลํอ หรือ(เรซิ่น) กับอลูมิเนียม และได๎มีการพัฒนาตํอยอด
นวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยการใช๎พลาสติกฉีดขึ้นรูปโดยการนําไปทําโมล เพื่อฉีดเม็ดพลาสติกกับเครื่องจักร ทํา
ให๎การกําหนดสีและการเลือกใช๎วัสดุมีสีที่สวยงาม ชิ้นงานมีผิวเรียบ รํองของอุปกรณ์คมชัดใช๎งานได๎สะดวกและ
ปลอดภัย โดยชิ้นงานที่ขึ้นรูปเสร็จแล๎วใช๎วัสดุที่เป็นพลาสติก เบอร์ 600 มีความเหนียวทําให๎การใช๎งานมีความ
แข็งแรงไมํเปราะและแตกหักได๎งําย สํวนการบรรจุผลิตภัณฑ์จากเดิมใช๎เป็นกลํองพลาสติกซึ่ งเปิดปิดได๎ยากข๎อมูล
ไมํชัดเจน หลังจากนั้นได๎ออกแบบกลํองผลิตภัณฑ์ใหมํดูสวยงามเหมาะสมกับชิ้นงานเปิดปิดได๎งํายและมีข๎อมูลที่
เขียนไว๎ข๎างกลํองชัดเจน
การถอดจุกปิดแบตเตอรี่
โดยใช๎อุปกรณ์ชํวยในการถอดนั้นให๎หน๎าแปลนของจุกปิดแบตเตอรี่กับหน๎า
แปลนของอุปกรณ์ชํวยถอดต๎องสัมผัสกันเต็มพื้นที่หน๎าตัด เพื่อให๎งํายตํอการถอดและออกแรงน๎อยในการชํวยถอด
จุกปิดแบตเตอรี่ และปูองกันการเสียหายของจุกปิดแบตเตอรี่จากการถอดประกอบ

ตําแหนํงที่สัมผัสกันเต็มพื้นที่หน๎าตัดพื้นทีห่ น๎าตัด

รูปแสดงการใช๎อปุ กรณ์ชวํ ยถอดจุกปิดแบตเตอรี่

ผลงานทีเ่ กิดขึน้ จากการดําเนินงาน

OSOI

ได๎นําอุปกรณ์ชํวยถอดจุกปิดแบตเตอรี่ไปทดลองใช๎งานในสถานประกอบการ และศูนย์บริการรถยนต์ที่มี
มาตรฐานในจังหวัดกระบี่ เชํน ศูนย์บริการ ดุสิตออโต๎เซลล์ มาสด๎ากระบี่ จํากัด ศูนย์บริการ โตโยต๎า อันดามัน
กระบี่ จํากัด และศูนย์บริการ กระบี่ฮอนด๎าออโตโมบิล จํากัด ทดลองใช๎งานโดยชํางผู๎เชี่ยวชาญจาก
ศูนย์บริการละ จํานวน 2 คน โดยใช๎ระยะเวลาในการทดลองใช๎งานจริงเป็นเวลาจํานวน 2 สัปดาห์ ผลจาก
การทดลองใช๎ได๎ผล ดี เป็นที่นําพึงพอใจแกํลูกค๎าที่มาใช๎บริการและสามารถนํามาใช๎งานได๎จริง
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เกียรติภมู แิ หํงความสําเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว
ได๎รบั รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจําปี 2556

เอํงฉ๎วน ผู๎อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่

OSOI

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นาย ศิวกรณ์
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รูปที่ แสดงการทดลองใช๎งานจริงจากชํางผูเ๎ ชีย่ วชาญศูนย์บริการ HONDA กระบี่
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รูป แสดงการทดลองใช๎งานจริงจากชํางผูเ๎ ชี่ยวชาญศูนย์บริการ TOYOTA กระบี่
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การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา (QAS)

OSOI
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“โรงเรียนบ๎านโต เลขที่ 86 ถนน
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สุขยางค์ ตําบล แมํหวาด
อําเภอธารโต จังหวัด ยะลาสังกัด สพป. ยะลา เขต 3 สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได๎สร๎างสรรค์และ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด๎านการวัดและประเมินผล การพัฒนา
โปรแกรมระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (QAS) ”
การสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว เป็นการ
ตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ทีไ่ ด๎ประกาศให๎ใช๎มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เมื่อวันที่
16 กุมภาพันธ์ 2554 สําหรับสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใช๎เป็นเปูาหมายในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู๎เรียน คุณภาพการจัด
การศึกษา คุณภาพด๎านการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ คุณภาพด๎านอัตลักษณ์ของสถานศึกษารวมทั้งคุณภาพด๎าน
มาตรการสํงเสริม
โรงเรียนบ๎านโตได๎ศึกษาเอกสารแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตาม
กฎกระทรวงวําด๎วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และนํามาสูํการปฏิบัติ ซึ่ง
การการปฏิบัติทําให๎ทราบถึงปัญหา โดยเฉพาะการคิดคําน้ําหนักรายด๎าน รายมาตรฐาน และตัวบํงชี้ ดังนั้นทาง
ฝุายวิชาการ ซึ่งรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน จึงคิดค๎นนวัตกรรม “ โปรแกรมระบบสารสนเทศการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ” ( QAS ) เพื่อชํวยแก๎ปัญหาที่เกิดขึ้น และยังเผยแพรํไปยังโรงเรียนตําง ๆ ทั้งในเขต
พื้นที่การศึกษาและพื้นที่ใกล๎เคียง
คําถามที่วํา QAS (Quality Assurance System ) คืออะไร คําตอบ
โปรแกรม QAS เป็ น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช๎สําหรับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงวํา
ด๎วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 สําหรับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อเก็บรวบรวมข๎อมูลสารสนเทศ และประมวลผลคะแนนตามมาตรฐานและตัวบํงชี้ โดยลด
ขั้นตอนการประมวลผลคะแนน ที่ครูต๎องใช๎ความชํานาญ และมีขั้นตอนการคิดคะแนนยุํงยาก ซึ่งกํอให๎เกิดปัญหา
กับ โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางครูที่มีความชํานาญน๎อย สํวนโรงเรียนใหญํมีปัญหาจํานวนนักเรียนมาก จึง
ต๎องใช๎ เวลาในการคิดคํ านวณคํอนข๎างนาน แตํหากใช๎โปรแกรมดังกลําวจะใช๎ เวลาน๎อยลง โดยมีจุ ดเดํน และ
ความสามารถของโปรแกรม โดยสรุป ดังนี้
๑. ประมวลคะแนนมาตรฐาน ตัวบํงชี้ การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงวํา
ด๎วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

๒. ลดระยะเวลา ขั้นตอนการคิดคะแนน สําหรับโรงเรียนที่มีครูน๎อย หรือมีจํานวนนักเรียนมาก
๓. เป็นการเก็บข๎อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาได๎ทั้งระดับขั้นพื้นฐาน และระดับปฐมวัย

การออกแบบนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนา

ศึกษาและวิเคราะห์ความต๎องการข๎อมูล
สารสนเทศตามมาตรฐานการศึกษา

เก็บรวบรวมข๎อมูล
การประมวลผลหรือการวิเคราะห์ข๎อมูล
ไม่ผา่ น ปรับปรุง /
พัฒนา

ตรวจสอบ

รางวัลเหรี ยญทองแดง 42 เรื่ อง | [Pick the date]

การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ดําเนินการตามกระบวนการ ดังนี้

ผ่าน

การจัดทาสารสนเทศตามมาตรฐาน

2556

การจัดทาสารสนเทศตามมาตรฐาน
การนาขอมูลสารสนเทศไปใช้ ประโยชน์
การจัดเก็บข้ อมูลสารสนเทศ

จากข๎อมูลเบื้องต๎นเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา จึงเป็นที่มาของการสร๎างนวัตกรรม
โปรแกรมระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีกรอบแนวคิดการพัฒนา ดังนี้

OSOI

รายงานผลระบบ
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เก็บ
รวบรวม
ข๎อมูล

กรอก
ข้อมูล
นักเรียน

กรอก
ข้อมูลครู

ประเมิน
ตาม
มาตรฐาน

สรุปผลการ
ประเมิน
- ระดับ
การศึกษาขัน้
พื้นฐาน 15 มฐ
- ระดับปฐมวัย
11 มฐ

ขัน้ ตอนการดําเนินงานพัฒนา
1. ขั้นการเตรียมการ อาทิ
 ศึกษามาตรฐานการศึกษา ตัวบํงชี้ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 ศึกษา วิเคราะห์เกณฑ์การให๎คะแนนตามมาตรฐานตัวบํงชี้
2. ขั้นการดําเนินงาน อาทิ
 วางแผนออกแบบโปรแกรมเก็บข๎อมูลสารสนเทศ ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบํงชี้
 จัดทําคูํมือการประเมินตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 ประชุมทําความเข๎าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน และวิธีการใช๎โปแกรมระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ฯลฯ
3. ขั้นการสรุปผลการดําเนินงาน อาทิ
นําข๎อมูลที่ได๎จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา

2556

เกียรติภมู แิ หํงความสําเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว
ได๎รบั รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจําปี 2556
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ผลงานความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
จากการนําโปรแกรมระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาไปใช๎ ผลปรากฏดังนี้
สถานศึกษามีระบบการจัดเก็บข๎อมูลที่มีคุณภาพ ได๎
มาตรฐาน
ลดระยะเวลาในการคํานวณผลการดําเนินการประเมิน
คุณภาพภายใน และการรายงานผลการของสถานศึกษา ( SAR )
 นําผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน และ
จัดระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ

เรืองหิรญ
ั ผู๎อํานวยการโรงเรียน

OSOI

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นายประสิทธิ์
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C 04
แบบ ปพ.5 ฉบับคอมพิวเตอร์
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“ โรงเรียนสวํางบริบูรณ์วิทยา เลขที่ 13 หมูํ 6 ถนน สุขุมวิท ตําบล หนองปรือ อําเภอ บางละมุง
จังหวัด ชลบุรี สังกัด สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได๎
สร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
นวัตกรรม ด๎านการวัดและประเมินผล
แบบ ปพ.5 ฉบับคอมพิวเตอร์ ”
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การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
แบบ ปพ.5 ฉบับคอมพิวเตอร์ ดังกลําว
เป็นการพัฒนาตํอยอดจากแบบ ปพ.5 เดิม
ที่เป็นรูปเลํม
โดยพัฒนาแบบฟอร์มที่
เหมาะและไมํยุํงยาก โดยครูและบุคลากร
ของโรงเรียนสวํางบริบูรณ์วิทยา อําเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อชํวยอํานวย
ความสะดวกให๎กับครูผู๎สอนที่ต๎องแบกรับภาระการลงคะแนนผล
การประเมินตัวชี้วัด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการอําน คิด
วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมาย ซึ่งการใช๎แบบ ปพ.5 แบบเดิม
นั้น ต๎องใช๎เวลา และบุคลาการในการตรวจสอบหลายรอบ เพื่อ
ปูองกันการผิดพลาด หากพบข๎อผิดพลาด หรือมีการตรวจแก๎ก็จะ
เพิ่มภาระงานในการแก๎ไข การตัดปะ เพื่อให๎สมบูรณ์และถูกต๎อง
เพื่อเป็นการแก๎ไขปัญหาความยุํงยากดังกลําวให๎มีความ
สะดวกรวดเร็วและมีความถูกต๎องสมบูรณ์ยิ่งขึ้นคณะทํางานผู๎พัฒนาโปรแกรมได๎คิดค๎น แบบ ปพ.5 ฉบับ
คอมพิวเตอร์ขึ้น เพื่อลดภาระงานของทุกฝุายให๎น๎อยลงและทํางานหรือประสานงานกันได๎งํายขึ้น ขอข๎อมูลจาก
ฝุายที่เกี่ยวข๎องได๎งํายขึ้น โดยเริ่มพัฒนาและใช๎ทดลองในโรงเรียนสวํางบริบูรณ์วิทยา ในปีการศึกษา 2553 และได๎
ประกาศใช๎จริง ในปีการศึกษา 2554 เป็นต๎นมา ซึ่งได๎รับการตอบรับ และยอมรับวํา มีความสะดวก รวดเร็ว และ
งํายกวําการเขียนเป็นแบบรูปเลํมแบบเดิมเป็นอยํางยิ่ง โดยกําหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาไว๎ดังนี้

เนื่องจากแตํเดิมการใช๎ แบบ ปพ.5 แบบรูปเลํมเดิม
มีปัญหาในเรื่องของการตรวจทาน ที่ต๎องใช๎เวลา และ
ข๎อจํากัดในการแก๎ไข หากมีข๎อบกพรํอง ซึ่งจากการสังเกตจะพบวํา แบบ ปพ.5 เดิม ที่ทําสําเร็จแล๎ว ล๎วนแตํมีรอย
ปะ หรือรอยขูดขีดแทบทุกเลํม และจากการเป็นครูผู๎สอนที่ประสบปัญหาการเขียน แบบ ปพ.5 ในรูปเลํม ด๎วย
ตนเอง ทําให๎ผู๎พัฒนา ปพ.5 ฉบับคอมพิวเตอร์นี้ ได๎ประจักษ์และเข๎าใจ ตลอดจนคิดหาแนวทางเพื่อชํวยลดปัญหา
ตํางๆที่มีระหวํางการใช๎ ปพ.5 เดิม ออกมา โดยพยายามศึกษาค๎นคว๎าวํามีแหลํงใดที่มีการพัฒนาแบบ ปพ. 5 แทน
แบบเดิมบ๎าง ซึ่งมีคนพัฒนาออกมาน๎อยมาก และไมํมีการนํามาใช๎อยํางเป็นรูปธรรม มีบางโปรแกรมที่พัฒนาในเชิง
พานิชย์ ซึ่งขายในราคาสูง จนไมํสามารถนํามาใช๎ได๎
ผู๎พัฒนาแบบ ปพ.5 ฉบับคอมพิวเตอร์นี้ ได๎ตระหนักถึงปัญหาในอนาคตที่ต๎องการให๎มีการใช๎กระดาษให๎
น๎อยที่สุด ในขณะเดียวกันต๎องได๎ชิ้นงานที่ดีกวําเดิมออกมาด๎วย รวมถึงการคิดรวบยอดถึงแนวทางการพัฒนาเพื่อ
ลดภาระงานของทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องกับระบบการประเมินผลการเรียน คิดค๎นเพื่อพัฒนาระบบที่สามารถเชื่อมโยงหา
กันได๎ และทํางานได๎สะดวก จากทรัพยากรที่อํานวยให๎ และบทสรุปที่ทําได๎สํวนหนึ่งนัน้ ได๎รวมอยูํในระบบ ปพ.5
ฉบับคอมพิวเตอร์นแี้ ล๎ว
นอกจากนี้ ปพ.5 ฉบับคอมพิวเตอร์ทพี่ ฒ
ั นาตํอยอดนี้ ยังชํวยลดภาระเรื่องคําใช๎จํายในการจัดซื้อหรือ
จัดหาโปรแกรมประเภทเดียวกันนี้ได๎ และทางผู๎บริหารมองเห็นประโยชน์ของโปรแกรม ปพ.5 นี้ ที่จะชํวย
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1.เพื่อปรับระบบการบันทึกคะแนน การคํานวณคะแนนผลการ
ประเมินการเรียนรู๎ให๎เป็นระบบดิจิตอล
2.เพื่อให๎งําย สะดวกในการจ๎ดเก็บข๎อมูล และการสืบค๎น การ
ใช๎ข๎อมูล
3.เพื่อลดภาระงานของครูผู๎สอนจากการบันทึก การตรวจสอบ
ผลการบันทึกคะแนนแบบเดิม
4.ลดการใช๎ทรัพยากรกระดาษ

รางวัลเหรี ยญทองแดง 42 เรื่ อง | [Pick the date]

วัตถุประสงค์
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สถานศึกษาตํางๆ ที่มีข๎อจํากัดเรื่องงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาโปรแกรมประเภทเดียวกันนี้ จึงได๎อนุญาตให๎มี
การนําออกมาประชาสัมพันธ์เผยแพรํให๎กับสถานศึกษาอื่นได๎นําไปใช๎ โดยไมํคิดคําใช๎จํายใด ๆ เพียงแตํมีหนังสือ
ขอมาอยํางเป็นทางการเทํานั้น
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ผลงานความสําเร็จทีเ่ กิดขึน้ จากการพัฒนานนวัตกรรม
ความสําเร็จของการพัฒนา แบบ ปพ.5 ฉบับคอมพิวเตอร์ ใช๎เวลาในการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเป็น
ปี หรือข๎ามปี เนื่องจากเกี่ยวข๎องกับระบบการศึกษา และปีการศึกษา ดังนั้น แบบ ปพ.5 ที่ได๎ จึงมีการพัฒนา และ
ปรับปรุง เพื่ออํานวยความสะดวกให๎กับครูผู๎สอน หรือผู๎ใช๎งาน ตามที่มีการแนะนําหรือให๎ความเห็นให๎ข๎อเสนอแนะ
มาหลังจากใช๎แล๎ว
เมื่อมีการนํามาใช๎ ทําให๎เกิดการพัฒนาในด๎านตํางๆ ดังนี้
 ครูผู๎สอนได๎รับการพัฒนาความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 ครูผู๎สอนมีทัศนคติมุมมอง การใช๎คอมพิวเตอร์ที่ถูกต๎องมากขึ้น
 ครูผู๎สอนมีการบันทึกผลคะแนนการเมินผลการเรียนอยํางเป็นระบบมากขึ้น
 ฝุายทะเบียนและวัดผล มีความสะดวกในการนําผลคะแนนไปใช๎ โดยไมํต๎องกรอกใหมํ หรือคิด
คะแนนใหมํ เนื่องจากมีการตรวจสอบให๎ในขบวนการผลิต แบบ ปพ. 5 เรียบร๎อยแล๎ว
 สถานศึกษาประหยัดคําใช๎จํายในการจัดซื้อจัดหา ระบบประเภทเดียวกันนี้

การขยายผลและการผยแพรํผลการพัฒนา
หลังจากประกาศใช๎อยํางเป็นทางการในโรงเรียนสวํางบริบูรณ์วิทยา และประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง
ในการชํวยอํานวยความสะดวกให๎ทุกฝุายที่เกี่ยวข๎อง ทางผู๎บริหารและคณะผู๎พัฒนา จึงได๎นํา แบบ ปพ.5 ออก
ประชาสัมพันธ์และเผยแพรํทางอินเตอร์เน็ต และจัดสํงให๎กับสถานศึกษาที่มีหนังสือขอมาอยํางเป็นทางการ ซึ่งในปี
การศึกษา 2555 มีมากกวํา 100 สถานศึกษาที่มีหนังสือขอมา และทางผู๎พัฒนา ได๎จัดสํงให๎แตํละสถานศึกษาผําน
ทางอีเมล์ของโรงเรียน
ปัจจุบันคณะผู๎พัฒนาได๎จัดทําหนังสือคูํมือการใช๎งานและจัดทําวีดีทัศน์แนะนําการใช๎งาน สํงผลให๎ แบบ
ปพ.5 มีความสะดวกในการนําไปปฎิบัติอยํางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลที่สมบูรณ์

เกียรติภมู แิ หํงความสําเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว
ได๎รบั รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจําปี 2556

OSOI

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นางอรุณรัตน์ สวัสดิช์ ตุ ติ ระกูล ผู๎อํานวยการโรงเรียนสวํางบริบูรณ์วิทยา
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แนวคิดการสร๎างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาดังกลําวเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
การเกิดอุทกภัยครั้งใหญํในปี พ.ศ.2554 ทําให๎
สภาพอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อมของโรงเรียน
อยูํในสภาพชํารุดทรุดโทรมและเสียหายเป็นจํานวน
มาก โรงเรียนไมํมีรวั้ กั้นทําให๎ขาดความเป็นสัดสํวน
ประชาชนสัญจรไปมาทั้งในเวลากลางวันและยามวิกาล
เพื่อเป็นการฟื้นฟูบูรณะสภาพสิ่งแวดล๎อมให๎มีความรํมรื่นสมเป็นสถานศึกษาที่บํมเพาะภูมิปัญญาให๎แกํ
เยาวชนของชาติ ผู๎บริหาร คณะครู และผู๎ที่เกี่ยวข๎องได๎รํวมกันพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําวขึ้น ภายใต๎
วัตถุประสงค์ 5 ประการ ประกอบด๎วย
1.เพื่อให๎นักเรียนมีสถานที่พร๎อมเรียนในบรรยากาศที่เอตํอการเรียนรู๎อยํางเหมาะสม
2.เพื่อให๎นักเรียนมีมีสถานที่ที่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ได๎อยํางหลากหลายและครบถ๎วนทั้ง แหลํง
เรียนรู๎ ห๎องสมุด ห๎องสืบค๎น ห๎องวิทยาศาสตร์ ห๎องพยาบาล ห๎องสหกรณ์
3. เพื่อสร๎างความปลอดภัยให๎แกํนักเรียน อาทิ รั้วโรงเรียน เขื่อนกันดินพร๎อมรั้วที่มั่นคงแข็งแรงและมี
ความปลอดภัย
4.เพื่อให๎โรงเรียนมีความสวยงาม สะอาด รํมรื่น
5.เพื่อให๎ทุกคนในโรงเรียนเกิดความรัก ความเป็นเจ๎าของโรงเรียนรํวมกัน

OSOI

“ โรงเรียนนุํมประสงค์วิทยา เลขที่ 90 หมุํ 6 ถนน บางกรวย - จงถนอม ตําบล ศาลากลาง อําเภอ
บางกรวย จังหวัด นนทบุรี
สังกัด สพป.นนทบุรี เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ได๎สร๎างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาด๎านการบริหารและจัดการ
สถานศึกษา การจัดการด๎านอาคารสถานที่” เรือ่ ง
การพัฒนาอาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล๎อม “5
แนวทาง ภายใต๎การมีสวํ นรํวม”

รางวัลเหรี ยญทองแดง 42 เรื่ อง | [Pick the date]

การพัฒนาอาคารสถานทีแ่ ละสิ่งแวดล๎อม
“5 แนวทาง ภายใต๎การมีสวํ นรํวม”
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แนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา การพัฒนาอาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล๎อม
ภายใต๎การมีสวํ นรํวม” ดําเนินการแผนภาพ APCDS ดังนี้
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“5

แนวทาง

2556

1. นักเรียนมีสถานที่พร๎อมเรียน มีห๎องเรียนที่มีความ
เหมาะสมกับการเรียนการสอนโดยมีวัสดุคุรุภัณฑ์ที่
สมบูรณ์และเอื้อตํอการเรียนรู๎ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2. นักเรียนมีสถานที่ที่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ได๎อยําง
หลากหลายและครบถ๎วน
3. โรงเรียนมีรวั้ มีเขื่อนดินทําให๎นักเรียนมีความปลอดภัย
4. ครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนมีความรัก ความ
เป็นเจ๎าของโรงเรียนรํวมกัน
5. โรงเรียนมีความสวยงาม สะอาด รํมรื่น มีสนามกีฬา ลาน
กีฬา มุมพักผํอนสําหรับนักเรียนที่เป็นสัดสํวน

OSOI

ความสําเร็จจากการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาการพัฒนาอาคารสถานทีแ่ ละ
สิง่ แวดล๎อม“5 แนวทาง ภายใต๎การมีสวํ นรํวม” โดยสรุปได๎ดังนี้
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ผลงานความสําเร็จทีเ่ กิดจากการดําเนินงาน
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เกียรติภมู แิ หํงความสําเร็จของการ
สร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
ดังกลําว ได๎รบั รางวัลเหรียญทองแดง หนึ่ง
โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจําปี
2556
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ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นางวัวสิ าข์ ไวทย์รงุํ โรจน์
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ผู๎อํานวยการโรงเรียน

D 33

2556

“โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เลขที่ 51 สุขสวัสดิ์ 19
แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สังกัด สพม. เขต 1 จังหวัด กรุงเทพมหานคร สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได๎
สร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษานวัตกรรม ด๎านการ
บริหารและจัดการสถานศึกษา รูปแบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบูรณาการเชิงรุกบนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ”
การสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว
มีสาเหตุมาจากการที่โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมได๎รับการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสอง) จากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) : สมศ. (16, 19-20 กุมภาพันธ์ 2550) มีผลการ
ประเมิน จํานวน 3 ด๎าน ได๎แกํ
ด๎านผู๎เรียน
ด๎านครู
 ด๎านผู๎บริหารและสถานศึกษา ซึ่งโดยภาพรวมได๎ระดับคุณภาพดีมาก (ร๎อยละ 91.00หรือ คําเฉลี่ย
3.64) ได๎รับการประเมินในระดับคุณภาพดีมาก จํานวน 11 มาตรฐาน และระดับคุณภาพดี จํานวน 3 มาตรฐาน
ได๎แกํ มาตรฐานที่ 4, 5 และ 8 มีคําเฉลี่ย 3.10, 2.89 และ 3.30 ตามลําดับ โดย
ได๎ให๎ข๎อเสนอแนะเพื่อการ
ซึ่งได๎วิเคราะห์เป็นข๎อยํอยๆ เพื่อการพัฒนา อาทิ
1. ด๎านสถานศึกษา/ผู๎บริหาร
 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ควรทําเป็นระบบ คือ จัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
ฯลฯ
2. ด๎านผู๎เรียน
 สอนโดยวิธีทําโครงงานให๎มากขึ้นและมีความซับซ๎อนเหมาะสมกับระดับชั้น ฯลฯ
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รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาบูรณาการเชิงรุกบนพืน้ ฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

 ครูควรผลิตสื่อหนึ่งคน ตํอหนึ่งชิ้น ตํอหนึ่งภาคเรียนฯลฯ
จากสภาพปัญหาดังกลําวข๎างต๎น ผู๎รายงานจึงได๎พัฒนานวัตกรรม “รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
บูรณาการเชิงรุกบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ขึ้น โดยน๎อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็น

OSOI

3. ด๎านครู
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หลักในการบริหาร เชื่อมโยงระบบหลักที่สําคัญ จํานวน 5 ระบบ ประกอบด๎วย 1. ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
โดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน 2.ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 3 ระบบปฏิรูปการเรียนรู๎ 4 ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
และโรงเรียนวิถีพุทธ และ 5 ระบบเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู๎ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให๎เป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎ เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และสร๎างเครื อขํายระหวํ างคน โรงเรียน วัด และชุมชนอยํางกว๎างขวางเพื่อพั ฒนาคุ ณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ได๎แกํ คุณภาพผู๎เรียน คุณภาพครู และคุณภาพผู๎บริหาร ซึ่งจะสํงผลให๎สถานศึกษาเป็นที่
ยอมรับของชุมชน มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางมีระบบ ตํอเนื่องและยั่งยืนอยํางพอเพียง
5.2) การออกแบบนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนา
กรอบแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมที่สําคัญ มีดังนี้
1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา โดย บูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ และใช๎ในการดําเนินงานทุกกลุํมบริหาร
2. วิเ คราะห์ปัญหาและความต๎องการจํา เป็น โดยเฉพาะข๎อเสนอแนะที่สําคัญ ของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) : สมศ.เพื่อการดําเนินการแก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบ
ดังนี้
3. พัฒ นาระบบการบริห ารที่สํา คัญ เพื่อ การแก๎ปัญ หาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
จํานวน 5 ระบบ ซึ่งสอดคล๎องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ดังนี้
3.1 ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน
3.2 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3.3 ระบบปฏิรูปการเรียนรู๎
3.4 ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนและโรงเรียนวิถีพุทธ
3.5 ระบบเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู๎
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แผนภูมิที่ 1 แสดงรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาบูรณาการเชิงรุกบนพื้นฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1ระบบการบริหารและจัดการศึกษา .
โดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน
2ระบบประกันคุณภาพการศึกษา .
3ระบบปฏิรูปการเรียนรู๎ .
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4ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน .
และโรงเรียนวิถีพุทธ
5ระบบเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู๎ .
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สถานศึกษาเป็นองค์กร
แหํงการเรียนรู๎ (Learning
Organization)

เปูาหมายของการจัดการศึกษา
1 .คุณภาพนักเรียน (ดี เกํง มีสขุ )
2คุณภาพครู .
3 .คุณภาพผู๎บริหารสถานศึกษา
4คุณภาพสถานศึกษา .

การจัดทําโครงงานบูรณาการตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2) ขัน้ ดําเนินการ .Do:D(
21. ประชุมคณะกรรมการทีมพัฒนา
 ชี้แจงวัตถุประสงค์แนวทางดําเนินการ/
 ครูประจําวิชาจัดทําแผนการเรียนรู๎บูรณาการ

เพื่อจัดทําเป็น “วิธีปฏิบัติที่ดี”

3. ขั้นประเมินผล )Check : C(
3ทีมประสานงานแตํละระดับชั้นและครู 1.
ประจําวิชาตรวจให๎คะแนน
3ทีมประสานงานแตํละระดับชั้นพิจารณา 2.
คัดเลือกโครงงานดีเดํน
3 / มอบเกียรติบัตรให๎นักเรียน 3.ครู
3ทีมประสานงานรวบรวมข๎อมูลรายชื่อ 4.
โครงงานดีเดํน โครงงานแตํละระดับชั้น/
เพื่อจัดทําเป็นรูปเลํม
3สรุปผลการดําเนินงาน 5.

 ครูประจําชั้น ม 1.– 6 แบํงนักเรียนในห๎องออกเป็น
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4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา )Act : A(
41. ทีมนําและทีมประสานงานให๎ข๎อ
เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
4/รวบรวมข๎อมูล 2.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2556

1. ขัน้ วางแผน (Plan)
ทีมนําและทีมประสาน รํวมปรึกษาหารือ ดังนี้
1.1 วิเคราะห์ความต๎องการจําเป็น
1.2 กําหนดหัวข๎อ/แผนภูมิบูรณาการแตํละระดับชั้น
1.3 จัดทําหนํวยเรียนรู๎แบบบูรณาการแตํละระดับชั้น
1.4 กําหนดรูปแบบการบูรณาการ
 ม.1-5 จัดโครงงานบูรณาการ
 ม.6 จัดทําผลงานบูรณาการ
1.5 จัดเอกสารที่เกี่ยวข๎อง
 หนํวยการเรียนรู๎บูรณาการ/แผนการจัดการเรียนรู๎
แบบบูรณาการ
 แบบเสนอเค๎าโครงยํอ/รูปแบบโครงงาน (5 บท)
 เอกสาร / สื่อประกอบการอบรม
 แบบประเมินโครงงาน / เกณฑ์การประเมิน
 รายชื่อสมาชิกกลุํม / ครูที่ปรึกษาโครงงาน
 รายชื่อโครงงานแตํละระดับชั้น

โดยสรุปแล๎ว ผลลัพธ์และภาพความสําเร็จของการบริหารจัดการสถานศึกษาบนพื้นฐานหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สรุปโดยสังเขป ดังนี้
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8 กลุํมตามความถนัดสนใจ/
2/ทีมประสานงานวิทยากรอบรมนักเรียน 2.คน
แตํละระดับชั้นในชั่วโมงอบรมนักเรียนประจําสัปดาห์
2นักเรียนแตํละกลุํมดําเนินการจัดทําเค๎าโครงยํอ 3.
และโครงงาน (บท 5)โดยมีครูประจําวิชา/
ทีมประสานงานเป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน
2นักเรีย1.2
นแตํลด๎ะกลุ
ํม สํงโครงงานฉบับสมบูรณ์ 4.
านงบประมาณ
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1. สถานศึก ษา อาทิ โรงเรี ยนบางปะกอกวิทยาคม ได๎รับการประเมินจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ให๎เป็น “สถานศึกษาพอเพียงต๎นแบบ ประจําปี พ.ศ.2555
2. ผู๎บริหารสถานศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษาคนปัจจุบัน คือ นายชัยอนันต์ แกํนดี เป็นผู๎ประสบผลสําเร็จใน
การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านที่ 2 ด๎านกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยได๎รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
3. บุคลากรของสถานศึกษา
 บุคลากรของสถานศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ ดําเนินชีวิต
อยูํรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุขโดยการ ครองตน ครองคน และครองงานได๎อยํางเหมาะสม เป็นแบบอยํางที่ดีจน
ได๎รับรางวัลตําง ๆ อาทิ รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ของคุรุสภา จํานวน 5 คน รางวัลหนึ่งแสนครูดี

ประจําปี 2554 จํานวน 22 คน และปี 2555 จํานวน 27 คน ฯลฯ เป็นต๎น

4. นักเรียน
 ผู๎เรียนมีค วามรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานการเรียนรู๎
เศรษฐกิจพอเพียงของแตํละระดับชั้นปีการศึกษา
 นักเรียนจัดทําโครงงานบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกระดับชั้น (ม.1-ม.5)
และผลงานบูรณาการ (ม.6) ฯลฯ
๔. ผลสัมฤทธิ์การทดสอบ O-Net สําหรับโรงเรียนสังกัด สพม. ผู๎เรียนชั้น ม.3 หรือ ม.6 มีคะแนนเฉลี่ย
ของการทดสอบ O-Net ในแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎มากกวําคําเฉลี่ยระดับประเทศ จํานวน 8
กลุํมสาระการเรียนรู๎รายละเอียด ดังตารางที่ปรากฏตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบ o-net
ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ในแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎

X

ร.ร.

ภาษาไทย
48.83
42.80
สูงกวํา
49.02
สังคมศึกษาฯ
50.91
40.85
สูงกวํา
49.81
ภาษาอังกฤษ
25.85
16.19
สูงกวํา
24.12
คณิตศาสตร์
31.05
24.18
สูงกวํา
20.44
วิทยาศาสตร์
34.10
29.17
สูงกวํา
32.29
สุขศึกษาและพลศึกษา
78.91
71.97
สูงกวํา
64.78
ศิลปะ
29.69
28.48
สูงกวํา
36.23
การงานอาชีพฯ
56.91
47.07
สูงกวํา
48.82
ที่มา : รายงานการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (o-net) ปีการศึกษา 2553 2554-โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

ระดับชั้น ม.6
X ประเทศ

สูงกวํา

42.61
46.51
19.22
14.99
30.90
62.86
32.62
43.69

สูงกวํา
สูงกวํา
สูงกวํา
สูงกวํา
สูงกวํา
สูงกวํา
สูงกวํา
สูงกวํา

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหํงชาติ (องค์การมหาชน)

เกียรติภมู แิ หํงความสําเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว
ได๎รบั รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจําปี 2556

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นายชัยอนันต์ แกํนดี

2556

X

ระดับชั้น ม.3
ร.ร. X ประเทศ สูงกวํา

ผู๎อํานวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
สวัสดิ์ชุตติ ระกูล
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กลุํมสาระฯ
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ระดับโรงเรียน สพฐ. และระดับประเทศ ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
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“โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม หมูํที่ 10 ตําบลเนินยาง อําเภอคํา
มํวง จังหวัดกาฬสินธุ์สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได๎สร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม
การศึกษานวัตกรรม ด๎านการบริหารและจัดการสถานศึกษา ด๎านการ
บริหารและการจัดการสถานศึกษา ด๎านยํอย การจัดการด๎านอาคาร
สถานที่ เรื่อง การพัฒนาโครงการโรงเรียนพึง่ พาตนเอง ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สูงเนินโมเดล) สูํความยัง่ ยืน”
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําวเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
นโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งได๎ กําหนด
กลยุทธ์การพัฒนา ข๎อ 2 ไว๎วํา ปลูกฝังคุณธรรม ความสํานึกในการเป็น
ชาติไทย และวิถชี วี ติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย ง และข๎อ 5 ไว๎
วํา พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน๎นการมีสวํ นรํวม
จากทุกภาคสํวน (โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม. 2554 : 2)
เพื่อให๎การจัดการศึกษาของโรงเรียนสูงเนินวิทยาคมเป็นไปตามกฎหมายและสอดคล๎องนโยบายและ กล
ยุทธ์การพัฒนาของหนํวยงานต๎นสังกัด เป็นไปตามทิศทางการปฏิรูปการศึกษา จึงได๎วิเคราะห์บริบทโรงเรียน โดย
ใช๎หลักการวิเคราะห์ SWOT Analysis พบวํา โรงเรียนมีพื้นที่ 47 ไรํ 15 ตารางวา ร๎อยละ 60 เป็นพื้นที่รกร๎าง ไมํ
ปลอดภัย อาคารสถานที่ขาดการปรับปรุงพัฒนา ขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค ความไมํพร๎อมของ
สาธารณูปโภค ขาดแหลํงการเรียนรู๎ที่หลากหลายเหมาะสม ข๎อจํากัดด๎านงบประมาณไมํเพียงพอ ผู๎ปกครองและ
ชุมชนสํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรม ฐานะคํอนข๎างยากจน นักเรียนสํวนใหญํมีพฤติกรรมที่ฟมุ เฟือย ขาดจิต
สาธารณะ ขาดทักษะในการดําเนินชีวิตวิถีพอเพียง เลียนแบบพฤติกรรมสังคม นิยมวัตถุ และยังพบวํา ผู๎เรียน
ผู๎ปกครองและชุมชน มีความต๎องการพัฒนาเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาให๎มีบรรยากาศและสิ่งแวดล๎อมที่นําอยูํ
สะอาด ปลอดภัย มีแหลํงการเรียนรู๎ที่หลากหลายบริการนักเรียนและชุมชน เป็นการยกระดับคุณภาพสถานศึกษา
ด๎วยการน๎อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ การเรียนรูส๎ กูํ ารปฏิบัตทิ มี่ ปี ระสิทธิภาพตํอไป (โรงเรียน
สูงเนินวิทยาคม, 2554 : 1-5) ภายใต๎ วัตถุประสงค์ สําคัญสองประการ

OSOI
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“การพัฒนาโครงการโรงเรียนพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(สูงเนินโมเดล) สูคํ วามยั่งยืน”

1. เพื่อพัฒนานวัตกรรม “โครงการโรงเรียนพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(สูงเนินโมเดล) สูํความยั่งยืน”
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2. เพื่อพัฒนาการจัดการอาคารสถานที่ ให๎สามารถใช๎ประโยชน์ได๎เต็มพื้นที่ เป็นแหลํงการเรียนรู๎ตลอด
ชีวิต แหลํงเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน

การออกแบบนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนา
การออกแบบพัฒนานวัตกรรม ได๎ดําเนินการตามกรอบแนวคิดในการพัฒนา หลักการและทฤษฎี
ที่เกี่ยวข๎อง ดังนี้
“การพัฒนาโครงการโรงเรียนพึง่ พาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สูงเนินโมเดล) สูํความยั่งยืน”

ปัญหาจากผลการดําเนินโครงการโรงเรียนพึง่ พาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(สูงเนินโมเดล) ปีการศึกษา 2554 และข๎อเสนอแนะ

สร๎างเครือขํายพัฒนา
ผลิตภัณฑ์โรงเรียน )OSOP(

การพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง/ศูนย์บริการการเรียนรู๎
พัฒนาแหลํงการเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง/แหลํงการเรียนรู๎โรงเรียน
ชุมชน
การเรียนรู๎รํวมสูํความพอเพียงยั่งยืน/กระบวนการพัฒนาคุณภาพ PDCA
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กรอบแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมสูํความยั่งยืน

2556

นักเรียน / ครูและบุคลากร / ผู๎ปกครอง / ชุมชน / เครือขํายพัฒนา / โรงเรียนเครือขําย
นวัตกรรมใหมํ/องค์ความรู๎ใหมํ/สิ่งแวดล๎อมดี/ทักษะชีวิต/รายได๎พอเพียงยัง่ ยืน/สัมพันธภาพที่ดี/เกํง ดี มีสุข
ภาพลักษณ์ที่มุํงหวังจากการพัฒนา
นวัตกรรมใหมํ / องค์ความรู๎ใหมํ / ทักษะชีวิต / คุณภาพชีวิต / รายได๎พอเพียงยั่งยืน / สัมพันธภาพที่ดี

-เป็นโรงเรียนทํามาหากิน เป็นโรงเรียนชุมชนที่มีความรํวมมือจากเครือขํายพัฒนาตํอเนื่อง
/ คุณภาพชีวิต / รายได๎พอเพียงยั่งยืน /
-โรงเรียนมีรายได๎ตํอเนื่อง มีภูมิคุ๎มกันที่เข๎มแข็ง พึ่งพาตนเองได๎อยํางพอเพียง ยั่งยืน
สัมพันธภาพที
-นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางบวก (มีจิตสาธารณะ/มี
วินัย/รู๎ร่ดักี สามัคคี)
-นักเรียนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชน และสังคม
-ผู๎เรียน ครู ผู๎ปกครองและเครือขํายพัฒนามีวิถีชีวิตอยูํอยํางพอเพียง
-ครู ผู๎บริหาร มีผลงาน เป็นครู ผูบ๎ ริหารมืออาชีพ
-สถานศึกษามีผลงาน มีชื่อเสียง

OSOI

-สถานศึกษาได๎รับการพัฒนาอาคารสถานที
่ให๎ใช๎ป/ ระโยชน์
ต็มที่ คุ๎ใ๎มหมํ
คํา เป็/นทัแหลํ
งเรียนรู
นวัตกรรมใหมํ
องค์คเวามรู
กษะชี
วิต๎ตลอดชีวิต
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ขัน้ ตอนการดําเนินงานพัฒนา

117

กระบวนการพัฒนานวัตกรรมใช๎หลักการพัฒนาวงจรการบริหารงาน
คุณภาพของ Deming Cycle
(PDCA) โดยการดําเนินการ ในปีการศึกษา 2555 ระหวํางวันที่ 1 เมษายน
2555 ถึง 31 มีนาคม 2556 โดยสรุป อาทิ
 ประชุม แตํงตั้งคณะทํางาน วิเคราะห์บริบทโรงเรียน (P) เมษายน 2555
 วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต๎องการจากผลการดําเนินงาน โครงการโรงเรียนพึง่ พาตนเอง ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สูงเนินโมเดล) เมษายน 2555
 จัดทําแผนพัฒนา กําหนดแนวทางพัฒนา เป็นโครงการนวัตกรรมพัฒนาสําคัญ “การพัฒนา
โครงการโรงเรียนพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สูงเนินโมเดล) สูํความยั่งยืน” บรรจุใน
แผนปฏิบัติการประจําปี และปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี ปีการศึกษา 2554 -2557 (P)
เมษายน 2555
ฯลฯ
 สร๎างและพัฒนาผลิตภัณฑ์โรงเรียน (OSOP) (D) ตลอดปีการศึกษา 2555 โดย พัฒนาผลิตภัณฑ์
โรงเรียน เพื่อใช๎เอง สร๎างเงิน สร๎างรายได๎ อยํางน๎อยปีละ 1 ผลิตภัณฑ์
 นํานวัตกรรม เข๎ารํวมประกวด แขํงขัน แสดงนิทรรศการผลงาน ประเมินในระดับตํางๆ ฯลฯ
ผลความสําเร็จทีเ่ กิดขึน้ จากการดําเนินงาน
ผลที่เกิดจากจากดําเนินงานนํานวัตกรรมสูํการปฏิบัติ โดยใช๎กระบวนการพัฒนาคุณภาพ PDCA
แบบมีสํวนรํวม ตลอดปีการศึกษา 2555 เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ดังนี้
ผลที่เกิดขึ้นกับผู๎เรียน ผู๎เรียนได๎มีสํวนสําคัญในการรํวมยกระดับคุณภาพสถานศึกษา รํวมสร๎าง
นวัตกรรมใหมํซึ่งเป็นการตํอยอดจากการพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (สูงเนินโมเดล

เกียรติภมู แิ หํงความสําเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว
ได๎รบั รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจําปี 2556
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 มีการบูรณาการเรียนรู๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ มีกิจกรรมเรียนรูร๎ ํวมกับ
ผู๎ปกครอง ชุมชน และเครือขํายพัฒนาตํอเนื่อง
ผลที่เกิดขึ้นกับครู ครูผู๎สอนกลุํมสาระการเรียนการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี และครูทุกคน
สามารถใช๎แหลํงการเรียนรู๎ที่หลากหลายเป็นสื่อและแหลํงเรียนรู๎
ประกอบการเรียนการสอนได๎อยํางหลากหลายวิชา ครูผู๎สอนกลุมํ
สาระการเรียนรูก๎ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี นายพรชัย เทศารินทร์ ได๎รับรางวัล ครูผู๎สอนยอดเยีย่ ม รางวัล
ทรงคุณคํา สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2555
ผลที่เกิดขึ้นกับผู๎บริหาร ผู๎บริหารมีแหลํงเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียงต๎นแบบ จากการสนับสนุนโดย
องค์การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นเครือขํายพัฒนาของโรงเรียนสูงเนินวิทยาคม เกิดการพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการเฉพาะของสถานศึกษา เป็นนวัตกรรมที่ได๎รับการพัฒนาตํอยอดตํอเนื่อง “การพัฒนาโครงการ
โรงเรียนพึง่ พาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สูงเนินโมเดล) สูํความยั่งยืน” ซึ่งเกิดจากความ
รํวมมือสร๎างสรรค์ของเครือขํายพัฒนาและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง สํงผลให๎ผู๎บริหารสถานศึกษา นายชนินทร์ คะอังกุ
ได๎รับรางวัล ผู๎อํานวยการยอมเยี่ยม รางวัลทรงคุณคํา สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ
ปีการศึกษา 2555 และยังได๎รับการยกยํองชมเชยจาก ผู๎ปกครอง ชุมชนและสังคม เป็นผู๎นําการเปลี่ยนแปลงในการ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติที่ยั่งยืน ฯลฯ

OSOI

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นายชนินทร์ คะอังกุ ผู๎อํานวยการโรงเรียนสูงเนินวิทยาคม

118

D 51
พลังรํวมประสานตามรอยเท๎าพํอ 9“ สานตํอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพือ่ ความสุขทีเ่ พียงพอ”

OSOI

2556

รางวัลเหรี ยญทองแดง 42 เรื่ อง | [Pick the date]

“โรงเรียนวัดดอนยอ หมูํที่ 3 ตําบล ดอนยอ อําเภอ เมือง จังหวัด
นครนายก สังกัด สพป.นครนายกจังหวัด นครนายกสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได๎สร๎างสรรค์
และพัฒนานวัตกรรมการศึกษานวัตกรรม ด๎านการบริหารและจัดการ
สถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร เรื่อง 9“พลังรํวมประสานตาม
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รอยเท๎าพํอ สานตํอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่
ความสุขทีเ่ พียงพอ”
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําวสืบเนื่องมาจากนโยบาย
ของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการกําหนดนโยบายในการพัฒนาคนของ
ประเทศให๎มีคุณภาพบนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมุํงเน๎นการจัดทํานโยบายการจัดการศึกษาให๎สอดคล๎องกับนโยบายของ
รัฐบาล และนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช๎ในการ
จัดการเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษา การจัดการศึกษาบนพื้นฐาน
ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุํงปลูกฝังจิตสํานึกพอเพียงให๎เกิดขึ้นในเด็กเยาวชน สอนให๎นักเรียน
นักศึกษาตระหนักถึงความพอประมาณในการดําเนินชีวิต ไมํโลภ ไมํฟุูงเฟูอ มีการตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผล
ฝึกให๎มีการมองไปข๎างหน๎าและเตรียมตัวให๎พร๎อมรับตํอความผันผวนของเหตุการณ์ตํางๆ อยํางรู๎เทําทัน
โรงเรียนวัดดอนยอจึงได๎กําหนดทิศทางกรอบนโยบายในการแก๎ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการ
น๎อมนําการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบทิศทางในการสร๎างนวัตกรรม “9 พลัง
รํวมประสานตามรอยเท๎าพํอ สานตํอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความสุขที่เพียงพอ” ซึ่ง 9 พลังรํวม
ประสานประกอบด๎วย ผู๎บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู๎ปกครอง ชุมชน
หนํวยงานต๎นสังกัดและองค์กรภายนอก โดยให๎ความสําคัญกับการพัฒนาการศึกษาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด๎าน
ปริมาณและคุณภาพ เพื่อวางรากฐานสําหรับการพัฒนาที่ตํอเนื่องในระยะยาวและทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
โลก โดยน๎อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติ มีกิจกรรมสําคัญ 9 กิจกรรม เป็นกลยุทธ์ ใช๎
ทฤษฏีการมีสํวนรํวม และกระบวนการ PDCA ในการปฏิบัติกิจกรรม จึงทําให๎นวัตกรรมนี้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ภายใต๎วัตถุประสงค์ที่กําหนดได๎แกํการน๎อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสูํกระบวนการ
จัดการเรียนรู๎ ผํานกิจกรรม 9 กิจกรรม และสามารถนํามาประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวันได๎อยํางยัง่ ยืน โดยมีกลุมํ
บุคคล 9 พลังรํวมประสาน ประกอบด๎วย ผูบ๎ ริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู๎ปกครอง ชุมชน หนํวยงาน ต๎นสังกัดและองค์กรภายนอก เข๎ามามีสวํ นรํวมในการดําเนินกิจกรรมในครัง้ นี้

ขัน้ ตอนและกระบวนการพัฒนาผลงานนวัตกรรม ประกอบด๎วย

กรอบแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม

ตามรอยเท๎าพํอ
สภาพความเป็นอยูแํ ละการดําเนินชีวติ ของคณะครู บุคลากรและนักเรียน

Do

จุดประกายความคิด
สร๎างความตระหนักเรื่องหลักการ
ทรงงาน พระราชกรณียกิจ
โดยการใช๎สื่อฯ ให๎แกํคณะครู
นักเรียน และบุคลากรทาง
การศึกษา

Action

ผําน 9 กิจกรรม

เปลีย่ นชีวิตให๎เพียงพอ
ประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจําวัน

ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมและการใช๎นวัตกรรม

ควรปรับปรุงหรือไมํ

หลักการมี
สํวนรํวม
9) พลังรํวม
ประสาน(

ปรับปรุง

พัฒนานวัตกรรมอยํางตํอเนือ่ ง
OSOI

Check

เรียนรูห๎ ลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

รางวัลเหรี ยญทองแดง 42 เรื่ อง | [Pick the date]

วางแผนและออกแบบนวัตกรรม และการดําเนินกิจกรรม

2556

Plan

การมีสวํ นรํวมดําเนินชีวติ ตามรอยเท๎าพํอเพือ่ ความสุขทีเ่ พียงพอ
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ขัน้ ตอนการดําเนินงานพัฒนา
การดําเนินงานพัฒนานวัตกรรม 9 พลังรํวมประสานตามรอยเท๎าพํอ สานตํอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพือ่ ความสุขที่เพียงพอ ได๎มีการดําเนินการดังนี้

2556

รางวัลเหรี ยญทองแดง 42 เรื่ อง | [Pick the date]

1.ขัน้ เตรียมการ

 ดําเนินงานตามกิจกรรมทีว่ างไว๎ดาํ เนินกิจกรรมทัง้ 9 กิจกรรม ตามนวัตกรรมทีไ่ ด๎
ออกแบบและวางแผนไว๎ โดยเชิญครูภมู ปิ ญ
ั ญาท๎องถิน่ มาชํวยให๎ความรู๎ โดยมีนักเรียนแกน
2. ขัน้ ดําเนินงาน นําและสมาชิกกลุมํ สนใจ ครูทปี่ รึกษากิจกรรม ได๎รํวมปฏิบตั กิ จิ กรรม โดยจัดเวลาในชํวง
กิจกรรมชุมนุม ทุกวันจันทร์และใช๎เวลา ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์มาปฏิบตั กิ จิ กรรม

3. ขัน้ ประเมิน
และติดตามผล

ที่
1
2
3

5
6
7
OSOI

ประเมินผลโครงการจากแบบประเมิน โดยมีผู๎ประเมินได๎แกํ ผู๎บริหาร คณะ
ครู บุคลากร นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู๎ปกครอง

ผลงานความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน

4
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 แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน โดยผูบ๎ ริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา
เพื่อรํวมกันพิจารณาปัญหาด๎านความเป็นอยูํ ซึ่งเป็นผลมาจากภาระทางการเงินและ
พฤติกรรมการดําเนินชีวติ ซึ่งสํงผลตํอปัญหาครอบครัว ปัญหาทางการเงิน ปัญหา
ทางด๎านสุขภาพรํางกายมากําหนดเป็นประเด็นทีส่ าํ คัญในการออกแบบนวัตกรรม

8

รางวัล
เกียรติบัตร
โลํรางวัล พร๎อม
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
ระดับดี
เกียรติบัตร
ระดับดี
โลํรางวัล
ระดับดีเยี่ยม
เกียรติบัตร
ระดับดีมาก
โลํรางวัล

อาทิ ผลงานดีเดํนของสถานศึกษา ฯลฯ

กิจกรรม
ผํานการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง
สถานศึกษาดีเดํนด๎านการบริหารการเงิน
สํวนบุคคล
มีผลการประเมินคุณภาพนักเรียน(O-Net)
ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2554
มีผลการประเมินคุณภาพนักเรียน(O-Net)
ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2554
ประเมินห๎องสมุดโรงเรียน

หนํวยงานที่จัด
สพป.นครนายก
มูลนิธิซิตี้แบงค์/
สถาบันคีนันแหํงเอเซีย
สพป.นครนายก

โรงเรียนสะอาด บรรยากาศและ
สิ่งแวดล๎อมดี
โรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา

สพป.นครนายก

โลํรางวัล พร๎อม โครงการประกวดออมทรัพย์ในสถานศึกษา
เกียรติบัตร
โรงเรียนขนาดกลาง

สพป.นครนายก
สพป.นครนายก

มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นครนายก

ผลการประกวดแขํงขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 62 ระดับชาติ อาทิ
ที่
ชื่อ-สกุล
1 ด.ช.ภานุวัฒน์ รามภักดี
ด.ช.อัมรินทร์ สําราญใจ

รางวัล
รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญเงิน

กิจกรรม
การแขํงขันเครื่องรํอน
กระดาษพับ
ประเภทรํอนนาน
ระดับ ป.1-3

หนํวยงานที่จัด
สพฐ.
(ระดับชาติ)
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ผลงานดีเดํนของนักเรียน

2556

ฯลฯ

เกียรติภมู แิ หํงความสําเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว
ได๎รบั รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจําปี 2556

OSOI

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นางสาวสุภาพร วงษ์เหรียญทอง ผู๎อํานวยการโรงเรียนวัดดอนยอ
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D 52
“อนุบาลบ๎านนา 3 ส สร๎างสุข: สร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎
ดูแลสุขอนามัย ใสํใจสิง่ แวดล๎อม”

OSOI

2556

รางวัลเหรี ยญทองแดง 42 เรื่ อง | [Pick the date]

“โรงเรียนอนุบาลบ๎านนา (วัดช๎าง) เลขที่ 97 หมูํ 7 ตําบล บ๎านนา
อําเภอ บ๎านนา จังหวัด นครนายก สังกัด สพป. นครนายก สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได๎สร๎างสรรค์และ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษานวัตกรรม ด๎านการบริหารและจัดการสถานศึกษา
การบริหารงานวิชาการ การจัดการด๎านอาคารสถานที่ เรื่อง “อนุบาลบ๎าน
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นา 3 ส สร๎างสุข: สร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎ ดูแลสุขอนามัย ใสํใจ
สิ่งแวดล๎อม”
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว เกิดจากความตระหนักในภาระหน๎าที่ของสถานศึกษาในการ
พัฒนาสังคมไทย ทั้งนี้เนื่องในปัจจุบันสังคมมีความเข๎าใจวํา การมีสุขภาพที่ดีนั้นอยูํที่โรงพยาบาล เจ็บปุวยเมื่อไร
จึงคํอยไปรับการรักษา ซึ่งความจริงแล๎วสถานพยาบาลเป็น สถานที่สุดท๎ายในการซํอมสุขภาพให๎บรรเทาจากความ
ทุกข์ชั่วคราวเทํานั้น ไมํใชํสร๎างสุขภาพ โดยจะเห็นได๎จากการที่กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัย พบวํา ปัญหา
สุขภาพอนามัยของประชาชนจากโรคไมํติดตํอ มีแนวโน๎มสูงขึ้น ดังนั้นรัฐบาลจึงได๎กําหนดนโยบายและเปูาหมายใน
การรณรงค์เรื่องสุขภาพ มีวัตถุประสงค์ให๎องค์กร หนํวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ตระหนักใสํใจ
สุขภาพของตนเอง สมาชิกครอบครัว ชุมชน เพื่อการมีสุขภาพที่ดีครอบคลุมทั่วประเทศ
จากการออกเยี่ยมบ๎านนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ๎านนา (วัดช๎าง) ได๎สํารวจความคิดเห็นของผู๎ปกครอง
เกี่ยวกับสภาพและปัญหาที่พบของนักเรียน พบวํา นักเรียนสํวนใหญํมีปัญหาด๎านสุขภาพ นักเรียนปฏิบัติตน
ไมํถูกสุขอนามัย มีพฤติกรรมการบริโภคนิยม ขาดสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร ขาดโรงเรียนบํอย
เป็ น ผลให๎ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นต่ํ า มี ค วามต๎ อ งการให๎ โ รงเรี ย นปรั บ ปรุ ง บรรยากาศและสิ่ ง แวดล๎ อ ม
ของโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลบ๎านนา (วัดช๎าง) ได๎ตระหนักถึง ความสําคัญในเรื่องนี้ จึง ได๎มีแนวคิดจัดทํานวัตกรรม
“อนุบ าลบ๎ า นนา 3 ส สร๎ า งสุ ข : สร๎า งบรรยากาศการเรีย นรู๎ ดูแ ลสุ ข อนามัย ใสํใ จสิ่ง แวดล๎ อ ม ” ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์สําคัญ ประกอบด๎วย
1. เพื่อสร๎างความตระหนัก ใสํใจสุขภาพของตนเอง สมาชิกในครอบครัวและชุมชน
2. เพื่อสํงเสริมการฝึกปฏิบัติ การดูแลสุขภาพอยํางถูกหลักสุขอนามัย มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
3. เพื่อให๎นักเรียนมีสํวนรํวมรณรงค์ และรักษาสิ่งแวดล๎อม ทั้งในและนอกห๎องเรียน
4. เพื่อให๎โรงเรียนมีแหลํงเรียนรู๎ ที่มีบรรยากาศเอื้อตํอการเรียนการสอน

การออกแบบนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนา
การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ดําเนินการตามกรอบความคิด ดังนี้

กรอบแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม
“อนุบาลบ๎านนา 3ส สร๎างสุข: สร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎ ดูแลสุขอนามัย ใสํใจสิง่ แวดล๎อม”
การพัฒนาโรงเรียนแหํงความสุข

สภาพปัญหาและความต๎องการในบริบทของโรงเรียนอนุบาลบ๎านนา(วัดช๎าง)

วางแผนและออกแบบนวัตกรรมและการดําเนินกิจกรรม
หลักการมีสํวนรํวม

Do

ส3 อนุบาลบ๎านนา“ สร๎างสุข : สร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎ ดูแลสุขอนามัย ใสํใจสิง่ แวดล๎อม”

ส1
สร๎างบรรยากาศแหํงการเรียนรู๎

ส2
ดูแลสุขอนามัย

ส3
ใสํใจสิ่งแวดล๎อม
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Plan
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Check
ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมและการใช๎นวัตกรรม
Action
ควรปรับปรุงหรือไมํ

ปรับปรุง

การมีสวํ นรํวมกับสังคมในการรณรงค์เรือ่ งสุขภาพในโรงเรียนอยํางยัง่ ยืน
บนพืน้ ฐานการมีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี

OSOI

พัฒนานวัตกรรมอยํางตํอเนื่อง

124

กระบวนการและเทคนิคการบริหารจัดการโรงเรียนแหํงความสุข
การพัฒนาโรงเรียนแหํงความสุข ได๎ใช๎หลักการบริหารงานโดยใช๎วงจรคุณภาพ (Quality Circle)
และหลักการมีสํวนรํวม เป็นแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
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1. การวางแผนดําเนินงาน (Plan)
2. การปฏิบัติการ (Do)
แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานนวัตกรรม
 ปฏิบัติงาน พัฒนา ปรับปรุง ตามแผนงาน/
“อนุบาลบ๎านนา 3ส สร๎างสุข: สร๎าง
โครงการที่กําหนด ให๎บรรลุวัตถุประสงค์
บรรยากาศการเรียนรู๎ ดูแลสุขอนามัย ใสํใจ
ส1 สร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎ แตํงตั้ง
สิ่งแวดล๎อม”
ผู๎รับผิดชอบโดยการมีสํวนรํวมของ
ทุกฝุาย และจัดงบประมาณให๎
คณะกรรมการดําเนินงานรํวมกําหนดแนวทาง
ดําเนินการ และรายงานผล
และกิจกรรมดําเนินงานนโยบาย ให๎ครอบคลุม
ส2 ดูแลสุขอนามัย แตํงตั้งผู๎รับผิดชอบ
เพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนา
โดยการมีสํวนรํวมของทุกฝุาย
ถํ า ยทอดนโยบาย แนวทางและกิ จ กรรม
และจัดงบประมาณให๎ดําเนินการ
สูํนักเรียน ครู ผู๎ปกครอง และผู๎เกี่ยวข๎อง
และรายงานผล
จัดทําแผนงาน โครงการและกลยุทธ์
ส3 ใสํใจสิ่งแวดล๎อม แตํงตั้งผู๎รับผิดชอบ
ให๎สอดคล๎องกับนวัตกรรม
โดยการมีสํวนรํวมของทุกฝุาย
จัดทําข๎อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข๎อง
และจัดงบประมาณ ให๎ดําเนินการ
จัดเตรียมความพร๎อมในเรื่องการบริหารบุคคล
และรายงานผล
และงบประมาณของนวัตกรรม

3. การตรวจสอบ ทบทวนและประเมินผล
4. การปรับปรุง แก๎ไข พัฒนา (Action)
(Check)
 นิเทศ กํากับติดตามการดําเนินงานนวัตกรรม  การนําผลการประเมินมาวิเคราะห์วํา
“อนุบาลบ๎านนา 3ส สร๎างสุข: สร๎าง
ควรปรั บ ปรุ ง และออกแบบนวั ต กรรมใหมํ
บรรยากาศการเรียนรู๎ ดูแลสุขอนามัย ใสํใจ
อีกครั้ง ใช๎กระบวนการ PDCA คือ นําผลการ
สิ่งแวดล๎อม” เป็นระยะระหวํางปฏิบัติงาน
ประเมินเพื่อวางแผนในการปรับปรุง กิจกรรม
ดําเนินการและประเมินครั้งสุดท๎ายเพื่อสรุปผล
 การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น กิ จ กรรมและ
การประเมิน และจัดทํารายงาน
การใช๎นวัตกรรม
 จั ด ทํ า เอ ก ส าร เ พื่ อ ขอ รั บ ก า ร คั ดเ ลื อ ก
ตาม เก ณฑ์ ก า ร ป ร ะ เมิ น ห นึ่ ง โ ร ง เ รี ย น
หนึ่ง นวัต กรรม สํง คุ รุสภาเขตพื้ นที่ก ารศึ กษา
นครนายก
การดําเนินการจัดทํารายละเอียดของนวัตกรรม และกําหนดแนวทางในการดําเนินกิจกรรมตามกลยุทธ์ 3
ส (สร๎างบรรยากาศแหํงการเรียนรู๎ ดูแลสุขอนามัย และใสํใจสิ่งแวดล๎อม) มีแนวทางโดยสังเขปได๎แกํ
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ปรับปรุง ซํอมแซม ตกแตํงห๎องสมุดให๎มีบรรยากาศเอื้อตํ อ
การอํานและเรียนรู๎
โครงการโรงอาหารที่ถูก หลัก สุขาภิบาลอาหาร
โดยจัดสถานที่รับประทานอาหาร ที่สะอาด เป็นระเบีย บ
ระบายอากาศดี ภาชนะใสํ อ าหารและประกอบอาหารที่
สะอาด มีระบบการกําจัดขยะและระบบน้ําทิ้งที่ดี ฯลฯ
2. ดู แ ลสุ ข อนามั ย (ส2) โดยการรํ ว มกั น สร๎ า ง
กิจกรรม ฝึกปฏิบัติดูแลสุขภาพรํางกายอยํางถูกหลักอนามัย
เพื่อให๎หํางไกลจากโรคร๎าย ด๎วยกิจกรรมตําง ๆ ที่จัดขึ้นอาทิ
การจัดตั้งชมรมอาหารปลอดภัย โดยให๎นักเรียนแกนนําได๎รํวมกันการดําเนินงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์
ที่ใช๎ในการปรุงอาหารที่โรงอาหารเป็นประจํา ตรวจสอบคุณภาพน้ําดื่มน้ําใช๎ ภายในโรงเรียนทุกจุด ตรวจสอบ
คุณภาพขนม เครื่องดื่ม ร๎านค๎าภายในโรงเรียน
การจัดตั้งชมรมฟันดีมีสุข โดยให๎นักเรียนแกนนําได๎รํวมกันการดําเนินงาน ให๎นักเรียนได๎รับความรู๎
เรื่องการดูแลรักษาสุ ขภาพรํางกายของตนเอง การดู แลรักษาฟัน การแปรงฟันที่ ถูกวิธี เพื่อนํา ความรู๎ ที่ไ ด๎ไ ป
เผยแพรํให๎กับผู๎ปกครองได๎รับทราบและสามารถปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพได๎
การจัดตั้งชมรมกีฬาต๎านยาเสพติด โดยให๎นักเรียนแกนนําได๎รํวมกันการดําเนินงาน ให๎นักเรียนได๎รับ
ความรู๎ เรื่องการออกกําลังกาย เทคนิคการออกกําลังกายและเลํนกีฬาอยํางถูกวิธี และ การดูแลสุขภาพตนเองให๎
หํางไกลยาเสพติด ฯลฯ
3 ใสํใจสิ่งแวดล๎อม (ส3) โดยการมีสํวนรํวมกิจกรรมรณรงค์และรักษาสิ่งแวดล๎อมทั้งในและนอกโรงเรียน
ให๎ถูกหลักสุขาภิบาล ด๎วยกิจกรรมตําง ๆ ที่จัดขึ้นดัง อาทิ
 จัดตั้งชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม โดยให๎นักเรียนในชมรมได๎รํวมกัน การดําเนินงาน รักษาสิ่งแวดล๎อม
ภายในโรงเรียน โดยดูแลเรื่องความสะอาด การเทขยะ การคัดแยกขยะ และการจัดสภาพแวดล๎อมด๎านตําง ๆ และ
แตํงตั้งบุคลากรรับผิดชอบ
กิจกรรมจราจรน๎อย จัดอบรมผู๎นํานักเรียนเป็น “จราจรน๎อย” โดยเจ๎าหน๎าที่ตํารวจ จาก สภอ.บ๎านนา
เพื่ออํานวยความสะดวกในการในการเดินทางไป- กลับของนักเรียนและผู๎ปกครอง
 กิจกรรมรณรงค์ปูองกันการเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน โดยวางแผนปูองกัน การเกิดอุบัติเหตุจากจุด
เสี่ยงที่มักเกิดในสถานศึกษาตามที่กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได๎แนะนํา 8 จุดเสี่ยง ได๎แกํ โต๏ะเก๎าอี้ บันได
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1. สร๎างบรรยากาศแหํงการเรียนรู๎ (ส1) โดยการรํวม
คิด รํวมทํากิจกรรมพัฒนาห๎องเรียน ห๎องสมุด ห๎องพยาบาล
โรงอาหาร และห๎องสุขา ให๎สะอาด รํมรื่น มีชีวิตชีวา ด๎วย
กิจกรรมตํางที่จัดขึ้นอาทิ
 จัดกิจกรรมห๎องเรียนคุณภาพ เพื่อสร๎างความ
สะอาดเรียบร๎อย ความเป็นระเบียบในห๎องเรียนฯ
 โครงการพัฒนาห๎องสมุดและแหลํงเรียนรู๎ โดย

126

สนามเด็กเลํน บํอน้ํา สนามกีฬา และอาคารที่กําลัง กํอสร๎าง สํารวจความคงสภาพในการใช๎ง านและปรับปรุง
ซํอมแซม เพื่อให๎คงสภาพใช๎งานที่มีประสิทธิภาพ ไมํเป็นอันตราย เป็นต๎น
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ผลงานความสําเร็จทีเ่ กิดขึน้ จากการดําเนินการ

127

ผลที่ เ กิ ด เป็ น รู ปธ รร มซึ่ ง เกิ ด จากก าร ใช๎
นวัตกรรม
1. นวัตกรรม ที่เป็นต๎นแบบด๎านกิจกรรมเพื่อ
แก๎ไ ขปัญ หาด๎านสุขภาพ และเป็นการสร๎างความตระหนักใสํใจ
สุขภาพของตนเอง สมาชิกครอบครัว ชุมชน เพื่อการมีสุขภาพที่ดี
รวมทั้ ง การรั ก ษาสิ่ง แวดล๎ อม ทั้ ง ในและนอกห๎ อ งเรี ยน แหลํ ง
เรียนรู๎ ให๎มีบรรยากาศเอื้อตํอการเรียนการสอน
2. สภาพแวดล๎อมภายในโรงเรียนทีม่ บี รรยากาศ
เอื้อ ตํอ การปฏิบัติง านและการเรีย นการสอน ได๎ แกํห๎อ งเรีย น
ห๎ อ งสมุ ด ห๎ อ งพยาบาล โรงอาหาร และห๎ อ งสุ ข า สะอาด
บรรยากาศรํมรื่น มีชีวิตชีวา สํงผลให๎ โรงเรียนชนะเลิศได๎รับโลํ
รางวัลการประกวด โครงการโรงเรียนสะอาด บรรยากาศและ
สิ่งแวดล๎อมดี ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครนายก ปี 2552-2554
ฯลฯ
3. ส๎วมสะอาดได๎มาตรฐาน HAS โดยมีรางวัลที่ได๎รับ อาทิ
 โรงเรียนเป็นตัวแทนระดับเขต เข๎าประกวดส๎วมสาธารณะดีเดํน ในระดับ
ภาคกลาง ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศ ส๎วมสุดยอดแหํงปี 2552
ระดับภาคกลาง – ตะวันออก
 โรงเรียนชนะเลิศ “สุดยอดส๎วมแหํงปี” ระดับเขต ของศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี
ประจําปี 2552 ประเภทส๎วมใน สถานศึกษา ในระดับประถมศึกษา
 รางวัลโรงเรียนมาตรฐาน HAS สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก ปี 2552
4. โรงอาหารมีความสะอาด เรียบร๎อยตามมาตรฐาน ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร ผํานเกณฑ์
การประเมินด๎านสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ดังนี้

ฯลฯ

เกียรติภมู แิ หํงความสําเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว
ได๎รบั รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจําปี 2556
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 ได๎รับปูาย Clean food good taste จากกรมอนามัย คือ อาหารสะอาดปลอดภัยไร๎สารปนเปื้อน
 โรงอาหารได๎มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารระดับดีมาก กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข

OSOI

2556

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นางองุนํ สุขชม รองผู๎อํานวยการโรงเรียนอนุบาลบ๎านนา (วัดช๎าง)
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OSOI

2556
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รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียน (Seal Model)

129

“โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ตําบลลํามูล
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา สังกัด สพป.
นครราชสีมา เขต 1 จังหวัดนครราชสีมา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ได๎สร๎างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษานวัตกรรม ด๎านการบริหารและ
จัดการสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการ เรื่อง

รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียน (Seal
Model)
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว สืบเนื่องมาจากการบริหาร
จัดการศึกษาที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 ในสํวน
ของการบริหารจัดการศึกษาโดยผู๎อํานวยการสถานศึกษา ภายใต๎ความ
รํวมมือรํวมใจของบุคลากรในหนํวยงาน และการประสานความชํวยเหลือ
จากชุมชน เพื่อสํงผลให๎นักเรียนมีคุณภาพตามเปูาหมายที่กําหนด นั้น แตํ
เนื่องจากสภาพการบริหารจัดการศึกษาในปัจจุบัน ยังต๎องมีการปรับปรุง
และพัฒนา ทั้งในสํวนบทบาทสําคัญของผู๎อํานวยการสถานที่ต๎องมีการ
พัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากรให๎มีปรับกระบวนการเรียนการสอน การ
ประสานงานและสร๎างความศรัทธาของชุมชนให๎มีสํวนรํวมในการบริหารจัด
การศึกษา
และพัฒนาโรงเรียน
โดยสภาพบริบทของโรงเรียนไตรมิตรวิทยา ที่เป็นโรงเรียนจัดการศึกษาภาคบังคับการจัดการเรียนรู๎ทั้ง
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ประสบปัญหาด๎านคุณภาพผูเ๎ รียนทีย่ งั ขาดความมุงํ มัน่ ในการเรียน
สํงผลให๎ระดับคะแนนเฉลีย่ ของการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ไมํเป็นไปตามเปูาหมายที่ ผูบ๎ ริหารกําหนด
สถานศึกษาจึงได๎วางแผนกําหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามสภาพปัญหา และบริบทของ
โรงเรียนตามรูปแบบบริหารจัดการศึกษา (Seal Model) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพ และเป็น
ที่ยอมรับของหนํวยงาน และชุมชน ตํอไป โดยกําหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาด๎วยรูปแบบ Seal Model ไว๎ดังนี้
1. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด๎านงานวิชาการ ให๎มีคุณภาพตามเปูาหมายที่กําหนด
2. พัฒนาและปรับกลยุทธ์การบริหารงานการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ

3. พัฒนาการบริหารด๎านการศึกษาให๎ครอบคลุม
และตรงเปูาหมาย
4. พัฒนาการประสานความรํวมมือของบุคลากร
และชุมชน
5. บริหารจัดการศึกษาให๎บรรลุเปูาหมาย นักเรียน
เป็นคนดี มีความรู๎ และอยูํรํวมในสังคมได๎
อยํางสงบสุข

ผลความสําเร็จทีเ่ กิดขึน้ จากการดําเนินงาน
การสร๎างนวัตกรรมเพื่อจุดมุํงหมายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยมีเปูาหมายคือ ผู๎เรียนที่มี
คุณภาพ สํงเสริมคุณธรรม มีความรอบรู๎และอยูํในสังคมอยํางมีความสุข การพัฒนานวัตกรรมสํงเสริมบุคลากรให๎
พัฒนาตนเอง เพื่อนําไปสูํคุณภาพการศึกษาของผู๎เรียน โดยการดําเนินงานดังกลําว
สํงผลทําให๎เกิดประสิทธิภาพของนวัตกรรม ดังนี้
 ผลที่เกิดกับนักเรียนด๎านคุณธรรม
นักเรียนเป็นผู๎มีคุณธรรมจริยธรรมโดยมีผลงานด๎านการประกวดและผลงานทางวิชาการ
ที่แสดงให๎เห็นถึงคุณธรรม ในระดับโรงเรียน ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโตนดใหมํ เขตพื้นที่การศึกษา
และระดับประเทศ ปรากฏผลดังนี้

2556

ขัน้ ตอนการดําเนินงานพัฒนา
1. วางแผนกําหนดกรอบการพัฒนา ประชุมหารือกับ
บุคลากรและ คณะกรรมการสถานศึกษาและหาคุณภาพกรอบ
การพัฒนา (นวัตกรรม)
2. ลงมือปฏิบัติงานให๎บุคคลากรรํวมรับผิดชอบ
ขับเคลื่อนแนวคิดการดําเนินงาน
3. นิเทศตรวจสอบกํากับติดตามงานในการพัฒนา
นวัตกรรมการบริหาร สถานศึกษา
4. สรุปผลการดําเนินงานแก๎ไขและพัฒนางานสถานศึกษานําไปประยุกต์ ใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอสถานศึกษา

OSOI

การออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาบริหารจัด
การศึกษาเพื่อความมีคุณภาพและก๎าวสูํความเป็นสากล ได๎แกํ
รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียน (Seal Model) โดยมี
รูปแบบการบริหารจัดการ ดังนี้
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การออกแบบนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนา
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ตารางที่ 1 แสดงผลการประกวดแขํงขันด๎านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน อาทิ

2556
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ที่
ชื่อ – สกุล
1 นางสาวชนนิกานต์ จ๎องกลาง

วันเดือนปี
รางวัลทีไ่ ด๎รบั
4 มิ.ย. 2555 รางวัลชมเชยกิจกรรม
ประกวดวาดภาพคุณธรรม
4 มิ.ย. 2555 รางวัลชมเชยกิจกรรม
เลํานิทานธรรมะ
4 มิ.ย. 2555 รางวัลชนะเลิศกิจกรรม
ตอบปัญหาธรรมะ
4 มิ.ย. 2555 รางวัลชมเชยกิจกรรม
ประกวดวาดภาพคุณธรรม

จากหนํวยงาน
สนง.วัฒนธรรมจ.นครราชสีมา

4 มิ.ย. 2555 รางวัลทีส่ ามกิจกรรม
เลํานิทานธรรมะ
เด็กหญิงภาสินี เกํงกลาง
31 ก.ค.
ชนะเลิศ กิจกรรมตอบ
2555
ปัญหาธรรมะ (ป.1- ป.3)
เด็กหญิงสิริยากร เหงําทองหลาง 31 ก.ค.
ชนะเลิศ กิจกรรมเลํานิทาน
2555
คุณธรรม ( ป.1- ป.3)
1. ด.ญ.ภาสินี เกํงกลาง
1-2 ต.ค.
ชนะเลิศเพลงคุณธรรม
2. ด.ญ.พรญาณี สมดี
2555
(ป.1- ป.3)
3.ด.ญ.ธนภัทร แก๎วเพชร์มะดัน
4. ด.ญ.จีรนันท์ ซุยกระโทก
5.ด.ญ.สิริยากร เหงําทองหลาง
1. ด.ญ.สุดารัตน์ เกํงกลาง
1-2 ต.ค.
ชนะเลิศเพลงคุณธรรม
2. ด.ญ.สุนิศา ไฉวกลาง
2555
(ม.1- ม.3)
3.ด.ญ.วิโรษณา หัสดินรัตน์
4. ด.ญ.รุํงนภา เกํงกลาง
5.ด.ญ.ทัศนีย์ หนํอทองหลาง

สนง.วัฒนธรรมจ.นครราชสีมา

2

เด็กหญิงวิลาวรรณ์ เฉียงกลาง

3

เด็กหญิงภาสินี เกํงกลาง

4

เด็กชายวิศวกร เซ็นทองหลาง

5

เด็กชายจักรพงศ์ สิริพงค์

6
7
8

9

สนง.วัฒนธรรมจ.นครราชสีมา
สนง.วัฒนธรรมจ.นครราชสีมา
สนง.วัฒนธรรมจ.นครราชสีมา

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
โตนดใหมํ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
โตนดใหมํ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
โตนดใหมํ

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
โตนดใหมํ

ฯลฯ
OSOI

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
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ตาราง แสดงผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ปรากฏผลดังนี้

กลุมํ สาระการเรียนรู๎

1
2
3
4
5
6
7
8

วิชาภาษาไทย
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาสังคมศึกษาฯ
วิชาศิลปะ
วิชาการงานอาชีพฯ
วิชาภาษาอังกฤษ

18.18
26.70
31.45
70.00
27.73
39.09
12.00

29.00
29.30
36.00
50.63
39.63
42.90
27.40

28.49
36.70
50.61
60.43
46.96
46.87
25.65

เปรียบเทียบ
ปี 54 กับ 55
8.94
-0.51
7.4
14.61
9.8
7.33
3.97
-1.75

คําเฉลีย่ 8 กลุมํ สาระการเรียนรู๎

32.16

37.28

43.51

6.23

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ผลการทดสอบ
O-NET ปี 2553
32.09

ผลการทดสอบ
ผลการทดสอบ
O-NET ปี 2554 O-NET ปี 2555
43.41
52.35
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ที่

หมาย
เหตุ

2556

เกียรติภมู แิ หํงความสําเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว
ได๎รบั รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจําปี 2556

OSOI

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นายประจักษ์ ปราบงูเหลือม ผู๎อํานวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยา
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การน๎อมนํายุทธศาสตร์พระราชทาน (เข๎าใจ เข๎าถึง พัฒนา)
สูกํ ารประกันคุณภาพการศึกษา
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ในการจัดการเรียนการสอนของครูที่ผํานมามักเน๎นกระบวนการเรียนรู๎ภายในห๎องเรียน มักเป็น สัญลักษณ์
ตัวเลข ภาคความรู๎ ภาคทฤษฎีเพียงด๎านเดียว การวัดผลประเมินผลมักใช๎วิธีการทํองจํานําไปตอบเป็นการจัด
การศึกษาที่พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนไมํครบถ๎วน ไมํตอบสนองการพัฒนา เป็นการพัฒนาสมองซีกซ๎ายด๎านเดียวและ
ข๎อสําคัญผู๎เรียนถูกจํากัดให๎เรียนรู๎อยูํในห๎องสี่เหลี่ยมแคบ ๆเพื่อความปลอดภัย ทําให๎การเรียนรู๎ขาดการมีสํวนรํวม
ระหวํางครูและนักเรียน โดยนักเรียนรับฟังการถํายทอดความรู๎จากครูเพียงอยํางเดียวไมํมีโอกาสได๎ ศึกษาค๎นคว๎า
ทําให๎เกิดความนําเบื่อหนําย และขาดโอกาสที่แสดงศักยภาพของตนเองอยํางเต็มความสามารถ
ด๎ว ยสภาพความทุ รกั น ดารของที่ ตั้ง โรงเรี ยน กอรปกั บ เหตุ ก ารณ์ ความไมํ สงบในพื้ น ที่ ทํ าให๎ การจั ด
การศึกษาของโรงเรียนบ๎านคลองน้ําใส ยิ่งมีความยากลําบากเป็นทวีคูณ แตํด๎วยความมุํงมั่นของผู๎บริหาร คณะครู
บุคลากรของโรงเรียนที่จะพัฒนาคุณภาพเด็กให๎ครบรอบด๎านและเต็มตามศักยภาพ จึงได๎รํวมกันคิดหานวัตกรรม
มาใช๎ในการจัดการศึกษา โดยประสานความรํวมมือกับผู๎ปกครอง ชุมชน สังคมและทุกภาคสํวนให๎เข๎ามามีสํวนรํวม
ในการจัดสร๎างนวัตกรรมโดยได๎น๎อมนําพระราชดํารัสหรือยุทธศาสตร์การแก๎ปัญ หาของพระบาทสมเด็จ พระ
เจ๎าอยูํหัว ได๎แกํ เข๎าใจ เข๎าถึง พัฒนา มาปรับใช๎กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร๎างนวัตกรรมการศึกษาที่สํงผล

OSOI

(เข๎าใจ เข๎าถึง พัฒนา) สูกํ ารประกันคุณภาพการศึกษา

2556

“โรงเรียนบ๎านคลองน้ําใส เลขที่ 4 ถนน หมูํ 7 ตําบล บา
ละ อําเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา สังกัด สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได๎สร๎างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษานวัตกรรม ด๎านการบริหารและจัดการสถานศึกษา
การบริหารงานวิชาการ เรื่อง การน๎อมนํายุทธศาสตร์พระราชทาน
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การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําวเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
การเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในปี 2547 เป็นต๎นมา การจัดการศึกษา
ได๎ รั บ ผลกระทบมาอยํ า งตํ อ เนื่ อ งโรงเรี ย นหลายแหํ ง ถู ก เผา ผู๎ บ ริ ห าร
โรงเรียนและครูถูกลอบทําร๎ายเสียชีวิตเป็นจํานวนมาก ความวิตกกังวลใน
ความไมํ ป ลอดภั ย ครู ข าดขวั ญ กํ า ลั ง ใจการปฏิ บั ติ ห น๎ า ที่ การนิ เ ทศ
การศึ กษาไมํ สามารถดํ าเนิ นได๎ทั่ ว ถึง ซึ่ งล๎ ว นแล๎ว แตํเ ป็น ปัจ จั ยที่ สํง ผล
กระทบตํอการเรียนการสอนทั้งสิ้น ทําให๎คุณภาพของการศึกษา 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต๎ตกต่ําเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น ๆ โดยวัดได๎จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)ในการประเมินรอบที่ผํานมา (พ.ศ.2549-2553)

ตํ อ ความมั่ น คงทั้ ง ด๎ า นเศรษฐกิ จ สั ง คมและการศึ ก ษาอยํ า งยั่ ง ยื น ขึ้ น ภายใต๎ วั ต ถุ ป ระสงค์ สํ า คั ญ ดั ง นี้
วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
4.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎บรรลุถึงมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด
4.3 เพื่อสร๎างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
4.4 เพื่อน๎อมนําพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว

2556

รางวัลเหรี ยญทองแดง 42 เรื่ อง | [Pick the date]

การออกแบบนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนา
การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ดําเนินการตามกระบวนการ ดังนี้

OSOI

หลักการทฤษฎีที่ใช๎
เข๎าใจ เข๎าถึง พัฒนา
เข๎าใจ หมายถึง ปัญญาที่เข๎าใจ ความเป็นทั้งหมดของความรุนแรง ทั้ง ประวัติศาสตร์ สาเหตุอาการ
ความสําเร็จและความล๎มเหลวในการแก๎ปัญหาในอดีตและความเป็นไปในอนาคต เรียกวํา เข๎าใจอดีต ปัจจุบันและ
อนาคต ความไมํรู๎ การรู๎เป็นสํวนๆ รู๎อยํางลวกๆ รีบๆ แบบตาบอดคลําช๎าง นอกจากแก๎ปัญหาไมํได๎แล๎วยังกลับทํา
ให๎ปัญหาลุกลามบานปลายมากยิ่งขึ้น
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เข๎ า ถึ ง หมายถึ ง เข๎ า ถึ ง ความจริ ง ไมํ ใ ชํ เ พี ย งผิ ว เผิ น เข๎ า ถึ ง
ความรู๎สึกนึ กคิดในความเป็นมนุษ ย์ของ ทุกฝุายที่ เกี่ยวข๎อง รวมทั้ง ของ
ตัวเองด๎วย ถ๎าไมํมีสติเราจะไมํสามารถเข๎าถึงความจริงได๎ ถ๎าไมํเข๎าถึงความจริง
ก็แก๎ไขปัญหาไมํได๎
พัฒนา หมายถึง พฤติกรรม การปฏิบัติ การแก๎ปัญหา การพัฒนาที่
ถูกต๎องหรือสัมมาพัฒนาอยูํบนฐานของความเห็นชอบ และความดําริชอบหรือ
ปัญ ญาอันได๎แกํ ความเข๎าใจ-เข๎าถึง ดังกลําวข๎างต๎น ถ๎าปราศจากความเข๎าใจ-เข๎าถึง การพัฒนาก็จะผิดพลาด
กลายเป็นมิจฉาชีพ แก๎ปัญหาไมํได๎ ความรุนแรงเพิ่มขึ้น
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทางสายกลาง
พอประมาณ

2556

มีเหตุผล

มีภมู ิคมุ๎ กันในตัวที่ดี

ความรู๎

ความรู๎

รอบรู๎ รอบคอบ ระมัดระวัง

รอบรู๎ รอบคอบ ระมัดระวัง

นําไปสูํ

เศรษฐกิจ /สังคม/ สิง่ แวดล๎อม/ วัฒนธรรม
สมดุล/ พร๎อมรับตํอการเปลีย่ นแปลง
ศรา

OSOI

ขัน้ ตอนการดําเนินงานพัฒนา
สรุปยํอกระบวนการสร๎างหรือพัฒนานวัตกรรมการศึกษา โดยสังเขป ดังนี้
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1.

ผู๎บริหาร ครูและนักเรียน รํวมกันคิดจินตนาการหรือสร๎างฝันที่จะทําอะไร อยากได๎อะไรหรือสิ่งที่คาดหวังที่จะ
นํามาใช๎ในการพัฒนาหรือแก๎ไขปรับปรุงวิธีการเรียนและเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน

3
1.

จัดลาดับความคิด เพือ่ สรุปให้ได้ว่าโรงเรียนตกลงจะทาอะไร ทาอย่างไร :ประเภทและ
รูปแบบนวัตกรรม วิธีการ
รวบรวมและแสวงหาความรูทจี่ ะนามาใช้ในการพัฒนานวัตกรรม: วิธีการสร้างนวัตกรรมทา
อย่างไร ซึ่งเป็ นการจัดระบบความรูท้ จี่ ะใช้ในสร้างนวัตกรรมในแต่ละขั้นตอน

ฯลฯ
ผลสําเร็จทีเ่ กิดขึน้ จากการดําเนินงาน อาทิ
การจัดกิจกรรมสํงเสริมอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และวิถีชมุ ชน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎อิสลามแบบเข๎มในโรงเรียนของรัฐ เป็นการเรียนศาสนาอิสลามโดยใช๎ภาษา
มลายูกลางและภาษาอาหรับ แบํงเป็น 8 สาระ ได๎แกํ
 วิชา อัล-กุรอาน คือ เข๎าใจประวัติ ความสําคัญ หลักการอําน และหลักการอรรถาธิบาย
อัล-กุรฺอานสามารถอําน ทํองจํา อรรถาธิบาย เห็นคุณคํา และนําไปใช๎ในการดําเนินชีวิตอยํางสันติสุขยึดมั่นใน
บทบัญญัติของอัล-กุรฺอานและนําไปปฏิบัติเพื่อการอยูํรํวมกันในสังคมอยํางสันติสุข
 วิชา อัล-หะดิษ คือ เข๎าใจ ความหมาย ความสําคัญ หลักการ หลักคําสอน ทํองจําอัล-หะดีษ
ยึดมั่นและนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต
 วิ ช า อัล -อั ค ลาค คือ เข๎ า ใจ ยึด มั่น และปฏิ บั ติต ามจริย ธรรมอิส ลาม ในการพัฒ นาตน บํ าเพ็ ญ
ประโยชน์ตํอครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล๎อม เพื่อการอยูํรํวมกันได๎อยํางสันติสุข
ฯลฯ
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2
1.

2556

4
1.

ผูบ้ ริหาร ครู นักเรียนและชุมชนช่วยกันสารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหา จุดอ่อน จุดเด่นและ
ความต้องการในการพัฒนาการเรียนการสอน

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นายศรัทธา ห๎องทอง ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านคลองน้ําใส

OSOI

เกียรติภมู แิ หํงความสําเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว
ได๎รบั รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจําปี 2556
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การพัฒนาระบบประชาธิปไตยในโรงเรียน
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
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“โรงเรียนวัดแหลมฉบัง หมูํ 3 ตําบล ทุํงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได๎
สร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษานวัตกรรม ด๎านการบริหารและจัดการสถานศึกษา การพัฒนาระบบ
กิจกรรมผู๎เรียน เรื่อง การพัฒนาระบบประชาธิปไตยในโรงเรียน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ”
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําวเป็นผลสืบเนื่องมาจากสภาพของนักเรียนโรงเรียนวัดแหลมฉบัง
เป็นนักเรียนพลัดถิ่นที่ติดตามผู๎ปกครองจากถิ่นอื่นมาใช๎แรงงานในเขตอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ซึ่งความหลากหลาย
ในที่มาของครอบครัวแตํละท๎องถิ่นมาอยูํรํวมกันทําให๎ขาดความสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน โดยเฉพาะนักเรียนที่ติดตาม
ผู๎ปกครองมาจากถิ่นตํางๆมีพฤติกรรมที่ไมํพึงประสงค์ในหลายมิติ
เพื่อแก๎ปัญหาดังกลําวให๎หมดสิ้นไปกํอนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญํของสังคมในอนาคต ผู๎บริหาร ครู และผู๎
ที่เกี่ยวข๎องได๎พัฒนานวัตกรรมการศึกษา การพัฒนาระบบประชาธิปไตยในโรงเรียน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการขึน้ ภายใต๎วตั ถุประสงค์สําคัญ ในการจัดตั้งสภานักเรียนประกอบด๎วย

วัตถุประสงค์
 เพื่อฝึกระบบประชาธิปไตยในกระบวนการกลุมํ
 เพื่อสร๎างเสริมวิถีชีวิตตามคุณลักษณะ 3 ประการ ได๎แกํ คารวะธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม
จริยธรรม
 เพื่อสํงเสริมการปฏิบัติในด๎านคุณธรรม จริยธรรม
 เพื่อฝึกให๎นักเรียนมีภาวการณ์เป็นผู๎นํา และผู๎ตามที่ดี

แนวทางการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน
ประกอบด๎วยโครงสร๎างและองค์ประกอบของสภานักเรียน โรงเรียนแหลมฉบัง ประกอบด๎วย

ผูบ๎ ริหารสถานศึกษา
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ครูทปี่ รึกษา

ประธานนักเรียน

ประธานนักเรียน

กรรมการฝุาย

กรรมการฝุาย

กรรมการฝุาย
2556

กรรมการฝุาย

ประธานนักเรียน

ปูองกันคุ๎มครอลสิทธิเสรีภาพของตนเอง และเพื่อนนักเรียนโดยใช๎กระบวนการประชาธิปไตย และ
แนวทางสันติวิธี
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
กิจกรรมเรพผู๎มีพระคุณ
กิจกรรมประชาธิปไตยอื่นๆในหลากหลายมิติ
 ฯลฯ

OSOI

บทบาทของคณะกรรมการสภานักเรียน ในการสํงเสริมประชาธิปไต อาทิ
เป็นผู๎นําในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสํวนรวมตามหลักธรรมาภิบาล
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ผลงานความสําเร็จ
ทีเ่ กิดจากการดําเนินงาน โดยสังเขป อาทิ
ผลงานทีเ่ กิดกับนักเรียน อาทิ นักเรียนมีภาวะผู๎นํา, มีระเบียบวินัย, ปฎิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตย
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ฯลฯ
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 ผลงานทีเ่ กิดกับครู อาทิ ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได๎งํายขึ้น ได๎รับรางวัลจากหนํวยงานตํางๆ
เชํน ครูดีในดวงใจ ครูผู๎สอนดีเดํน ฯลฯ
 ผลงานทีเ่ กิดกับผู๎บริหาร ผู๎บริหารได๎รับรางวัล ผู๎ทําคุณประโยชน์ทางด๎านการศึกษา จาก สกสค.
รางวัลหนึ่งแสนครูดี จากคุรุสภา ฯลฯ
 ผลงานทีเ่ กิดกับชุมชน อาทิ ประชากรในชุมชนมีพฤติกรรม และวัฒนธรรมที่ดี ฯลฯ
 ผลงานทีเ่ กิดกับสภานศึกษา อาทิ ได๎รับชื่อเสียงและเกียรติคุณ, นักเรียนมีคุณภาพได๎มาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผํานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ผํานการประเมินของ
สมศ. ฯลฯ

เกียรติภมู แิ หํงความสําเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว
ได๎รบั รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจําปี 2556

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นายวีรภัทร สงวนทรัพย์ ผู๎อํานวยการโรงเรียน

D 100

2556

“โรงเรียนบ๎านมํวงสามปี. เลขที่ 31/4 ถนน พหลโยธิน ตําบล ลี้ อําเภอ ลี้ จังหวัด ลําพูน สังกัด สพป.
ลําพูน เขต 2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ได๎สร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
นวัตกรรม ด๎านการบริหารและจัดการสถานศึกษา การบริหารงาน เรื่อ
งแผนบริหารจัดการภัยพิบตั ิ: มํวงสามปีเรียนรูส๎ ภู๎ ยั พิบัตทิ างธรรมชาติ
โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว เนื่องมาจากโรงเรียน
บ๎านมํวงสามปี นักเรียน ครู ผู๎ปกครอง ได๎ประสบปัญหาอุทกภัยเป็น
ประจําทุกปีอยํางซ้ําซากกํอให๎เกิดความเสียหายตํอชีวิตและทรัพย์สิน
ดังนั้น เพื่อเป็นจัดการศึกษาสําหรับการการลดความเสี่ยงตํอภัยพิบัติ
และเตรียมความพร๎อมที่จะเผชิญสถานการณ์ภัยที่พิบัติที่จะเกิดขึ้น จึง
ได๎คิดค๎นหากลยุทธ์จัดทําแผนบริหารจัดการภัยพิบัติ : มํวงสามปี
เรียนรูส๎ ภู๎ ยั พิบตั ทิ างธรรมชาติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน โดยมี
วัตถุประสงค์ในการดําเนินการ ดังนี
1. เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎ตระหนักถึงการเกิดภัยพิบัติและความ
เสียหาย
2. เพื่อให๎ผู๎เรียนรู๎จักการเอาชีวิตรอดเมื่อเกิดภัยพิบัติ
3. เพื่อให๎สถานศึกษาและชุมชนได๎รํวมกิจกรรมฝึกซ๎อมอพยพการหนีภัยไปในทิศทางเดียวกัน
4. เพื่อให๎มีแผนการเตรียมการปูองกันภัยพิบัติสถานศึกษา
5. เพื่อเป็นโรงเรียนนํารํองในด๎านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นสังคมแหํงการแลกเปลี่ยนรู๎ เผยแพรํ
แผนงานของโรงเรียนสูํโรงเรียนที่ประสบปัญหาทั้งในประเทศ และเพื่อนบ๎าน
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แผนบริหารจัดการภัยพิบตั ิ: มํวงสามปีเรียนรูส๎ ู๎ภยั พิบตั ทิ างธรรมชาติ
โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน

OSOI

การออกแบบนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนา
การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา สําหรับนวัตกรรมแผนบริหารจัดการภัยพิบัติ : มํวงสามปีเรียนรูส๎ ภู๎ ยั
พิบัตทิ างธรรมชาติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานนี้ ผู๎บริหารโรงเรียนได๎ใช๎หลักธรรมาภิบาลการบริหารจัดการที่ดีมาใช๎
เป็นหลักเป็นแนวทางในการวางแผนการบิหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติในโรงเรียน ซึ่งประกอบไปด๎วย
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 หลักนิติธรรม หมายถึงการดําเนินการให๎ถูกต๎องตามหลักกฎหมาย
 หลักคุณธรรม หมายถึงการยึดมั่นในความถูกต๎อง สํงเสริมสนับสนุนให๎
เกิดการพัฒนาตนเอง
 หลักความโปรํงใส หมายถึง การสร๎างความไว๎วางใจซึ่งกันและกัน
สามารถตรวจสอบได๎
 หลักการมีสํวนรํวม หมายถึง การเปิดโอกาสให๎ประชาชานเข๎ามามีสํวนรํวม รับรู๎และแสดง ความคิดเห็น
เปิดโอกาสให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการดําเนินงาน
 หลักความรับผิดชอบ หมายถึงตระหนักในสิทธิหน๎าที่ ความสํานึกในความรับผิดชอบ

ขัน้ ตอนการดําเนินการพัฒนา แผนบริหารจัดการภัยพิบตั ิ : มํวงสามปีเรียนรูส๎ ภู๎ ยั พิบตั ทิ าง
ธรรมชาติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน ดําเนินการโดยสรุป อาทิ

OSOI

2556

ขัน้ ตอนที1่ การแก๎ปญ
ั หาระยะแรก ระยะ 6เดือน (ปีการศึกษา 2554 )
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 เมื่อเกิดอุทกภัยทางโรงเรียนได๎ดําเนินการคือลงเยี่ยมบ๎านนักเรียน ผู๎ปกครอง บ๎านครูที่
ประสบภัยพิบัติเพื่อสํารวจความเสียหายและให๎กําลังใจ พร๎อมกับขณะเกิดได๎มีการบันทึกภาพความเสียหายใน
ชุมชนและโรงเรียนเพื่อประกอบขอความชํวยเหลือ ฯ
ขัน้ ตอนที่ 2 การแก๎ปญ
ั หาระยะทีส่ อง ระยะ 1ปี (ปีการศึกษา 2554-2555)
ประชุมวางแผนระหวํางคณะครู คณะกรรมสถานศึกษา และผู๎ปกครองในการจัดการเรียนรู๎
เรื่องอุทกภัย และภัยพิบัติทางธรรมชาติให๎กับนักเรียน
 การจัดกิจกรรมของโรงเรียนให๎คณะครูได๎จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับอุทกภัย
สอดแทรก ในการเรียนการสอนแกํนักเรียนรวมทั้งกิจกรรมผู๎เรียน ฯ
ขัน้ ตอนที่ 3. การแก๎ปญ
ั หาระยะทีส่ ามระยะยาว 5ปี (พ.ศ.2554-2558)
 จัดทําแผนบริหารจัดการภัยพิบัติในโรงเรียน ระยะยาว 5ปี เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎ตระหนักถึงการเกิดภัย
พิบัติแล

ฯลฯ
ผลความสําเร็จทีเ่ กิดจากการวางแผนการจัดการภัยพิบตั ิ
สถานศึกษามีแผนการบริหารจัดการการปูองกันภัยพิบัติได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสีย ความ
เสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียนและคนในชุมชน จากการรํวมกันวางแผนการบริหารจัดการภัยพิบัติมํวง
สามปีเรียนรู๎ภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน อาทิ
 ทําให๎ปีนี้หมูํบ๎านมํวงสามปีและโรงเรียนรอดจากการเกิดภัยพิบัติน้ําทํวม
 กิจกรรมบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติของโรงเรียนสํงผลทําให๎นักเรียน ผู๎ปกครอง และชุมชน
บ๎านมํวงสามปี มีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องการจัดการด๎านภัยพิบัติมากขึ้น โดยเฉพาะอยํางยิ่งเรื่องของการเกิด
อุทกภัย ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่หมูํบ๎านมํวงสามปีต๎องได๎ประสบกับภัยนี้อยํางซ้ําซาก
 เป็นโรงเรียนนํารํองการจัดการภัยพิบัติ สามารถเป็นแบบอยํางให๎กับโรงเรียน และหนํวยงานตํางๆ ได๎
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎โดยมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนและโรงเรียนนําแผนบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติไป
นําเสนอในที่ประชุมตํางๆและนําเสนอทางเวปไซต์ของโรงเรียน
 สํงผลให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ONET) ปีการศึกษา 2554-2555
สูงกวําคําเฉลี่ยระดับประเทศทั้ง 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎เพราะนักเรียนมีกําลังใจ ไมํขาดเรียน ฯลฯ

2556

จัดทํากิจกรรมจํานวน 18 ฐานการเรียนรู๎ โดยได๎รับความรํวมมือจากชุมชนในพื้นที่ องค์กรท๎องถิ่น
เทศบาลตําบลลี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลําพูนเขต 2 ผู๎บริหารคณะครู นักเรียน ผู๎ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน โรงเรียนตํางๆ ใน สพป.ลําพูนเขต 2 ผู๎แทนจากสํานักสื่อและ
มาตรฐานการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจากองค์การ JICA ประเทศญึ่ปุน อาทิ
ฐานที่ 1 ฐานกูช๎ พี เพื่อฝึกให๎นักเรียนหนีน้ําทํวมด๎วยการเอาชีวิตให๎รอด เชํน มะพร๎าวแห๎ง,แกลลอน,ผ๎าถุง
เสื้อชูชีพจากกขวดน้ําพลาสติก
ฐานที่ 2 ฐานกระเป๋าฉุกเฉิน เพื่อฝึกให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับการเตรียมความพร๎อมกํอนอพยพในการ
เก็บ สิ่งของเพื่อยังชีพ ในระยะเวลา 3 วัน
ฐานที่ 3 ฐานยังชีพ เพื่อฝึกให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎การประกอบอาหารงํายๆ ที่มีในท๎องถิ่นเพื่อให๎มีชีวิตรอด
ในขณะที่ รอรับการชํวยเหลือ
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กิจกรรมคาราวานปูองกันภัยพิบตั ใิ นสถานศึกษา

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นางพัชรา วงศ์คาํ ตัน ผู๎บริหารโรงเรียนบ๎านมํวงสามปี

OSOI

เกียรติภมู แิ หํงความสําเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว
ได๎รบั รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจําปี 2556
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จิตอาสา เด็กปัญญาทําได๎

143

“โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 107
หมูํที่ 3 ตําบลลาดขวาง อําเภอบ๎านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 สํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได๎สร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา ด๎านจิตวิทยาเรื่อง จิตอาสา เด็กปัญญาทําได๎
การสร๎างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
ดัง กลําว เป็ นผลสืบ เนื่อ งมาจากการที่ โ รงเรียนฉะเชิง เทรา
ปัญญานุกูล เป็นโรงเรียนประเภทประจํา เปิดทําการเรียนการ
สอนแกํเด็กที่มีความบกพรํองทางสติปัญญาในระดับปฐมวัย
ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแตํปีการศึกษา 2539 เด็กเหลํานี้
ไมํสามารถเรียนรํวมและเรียนรวมในโรงเรียนทั่วไปได๎ เพราะ
มี ปั ญ หาด๎ า นการเรี ย นรู๎ ปั ญ หาด๎ า นพฤติ ก รรม และไมํ มี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม จึงมาเรียนในโรงเรียนแหํงนี้
จากการสังเกตพบวํา แม๎คนในสังคมจะให๎ ความสงสาร
และเห็นใจ แตํการชํวยเหลือมุํงประเด็นไปที่การสงเคราะห์ด๎วยการให๎ความชํวยเหลือทางวัตถุเพียงอยํางเดียว ถูก
ละเลยในเรื่องการบํมเพาะคุณธรรม เพราะเห็นวําเป็นคนไร๎ความสามารถ เป็นคนพิการ เป็นเด็กปัญญาอํอน ไมํมี
ความสามารถในการเรียนรู๎หรือ ทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตํอผู๎อื่น ได๎ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล โดยมี
ผู๎บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาคณะครู นักเรียน ผู๎ปกครอง และชุมชน ได๎เล็ง เห็นความสําคัญ และความ
จําเป็นที่จะต๎องเรํงดําเนินการสํงเสริมให๎เกิด การขับเคลื่อนงานด๎านการชํวยเหลือและพัฒนาสังคม และถือวําเป็น
พันธกิจหนึ่ง ที่จะหลํอหลอมและพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นคนดีของสัง คม เป็นคนที่มีความสุขในการดํารงชีวิต การ
ดําเนินงานโครงการจิตอาสา เด็กปัญญาทําได๎ จึง เป็ นแนวทางหนึ่ง ในการพัฒนาเรียนที่มีความบกพรํองทาง
สติปัญญาอยํางเป็นรูปธรรม ในการสร๎างจิตอาสาให๎เกิดขึ้นด๎วยการให๎ความรู๎ ความเข๎าใจ การปฏิบัติจริงและการ
ปลูกฝัง คุณธรรม คํานิยม ในการรํวมกันสร๎างสรรค์สิ่งดี ทั้งนี้ เพื่อเป็นต๎นแบบในการสร๎างเยาวชนจิตอาสา และ
นําไปสูํการพัฒนาโรงเรียน ชุมชน และสังคมตํอไป ภายใต๎ วัตถุประสงค์ สําคัญได๎แกํ
1. เพื่ อ พั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู๎ ที่ สํ ง เสริ ม ด๎ า นจิ ต อาสาให๎ เ หมาะสมกั บ พยาธิ ส ภาพของเด็ ก ที่ มี
ความบกพรํองทางสติปัญญา
2. เพื่ อ สร๎ า งพฤติ ก รรมความเคยชิ น ที่ ดี มี น้ํ า ใจ เกื้ อ กู ล สั ง คมให๎ เ กิ ด ขึ้ น แกํ เ ด็ ก ที่ มี ค วามบกพรํ อ ง
ทางสติปัญญา

การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ภายใต๎กรอบแนวคิดในการพัฒนา ดังนี้
จิตอาสา เด็กปัญญาทําได๎
ปัจจัย

นักเรียน

 ให๎ความรู๎ ความเข๎าใจแกํ
ผู๎เรียน
 สร๎างความตระหนักและ
เจตคติให๎ผู๎เรียนเห็นคุณคํา
ของจิตอาสา
 จัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบ
บูรณาการ

 รํวมกิจกรรมการเรียนการ
สอน
 ปฏิบัติกิจกรรมตาม
โครงการ ตามความสนใจ
และความถนัด
 ติดตามผลการจัดกิจกรรม
 รับผิดชอบงานที่ได๎รับ
มอบหมาย
 ขยายผลสูํผู๎ปกครองและ
ชุมชน

ชุมชน

 สํงเสริม สนับสนุนการ
ดําเนินงานตามโครงการ
 ให๎ความรํวมมือในการจัด
กิจกรรม
 ประชาสัมพันธ์การจัด
กิจกรรมรํวมกัน
 รํวมติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน
 ประสานกับหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง

กระบวนการ

กระบวนการ
บริหาร

 บริหารอยํางเป็นระบบ
 มีวิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ
ในการบริหารที่ชัดเจน
สามารถนําไปปฏิบัติได๎จริง

กระบวนการ
จัดการเรียนรู๎

กระบวนการนิเทศ
ติดตามผลประเมินผล

 มีวิธีสอนที่หลากหลาย
 นิเทศอยํางเป็นระบบ
 กําหนดการสอนที่ชัดเจน
 นําไปใช๎ได๎ใน
ชีวิตประจําวัน
 มีความซาบซึ้งและภาคภูมิใจ
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 สํารวจสภาพปัญหา
 ประชุมคณะครู นักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
เครือขํายผู๎ปกครองและ
ชุมชน วิเคราะห์ปัญหา
และรํวมหาแนวทางแก๎ไข

ครู

กระบวนการ
มีสวํ นรํวม

 รํวมวางแผน ตัดสินใจ
 เสียสละกําลังกาย กําลัง
ทรัพย์ กําลังความรู๎
 มีการประชุม วางแผน
ติดตามงานอยํางตํอเนื่อง

2556

ผู๎บริหาร

ผลผลิต

ครูมีมาตรฐาน
มีคุณภาพในการสอน

ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวม
ในการจัดการศึกษา

คุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกลู

โรงเรียนมีประสิทธิภาพ
มีชื่อเสียง
OSOI

นักเรียนมีคุณภาพ
มีคุณลักษณ์ที่พงึ ประสงค์
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แนวคิดหลักการทฤษฎีที่ใช๎
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ดําเนินการภายใต๎แนวคิด คําวําจิต อาสา โดยนําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา และพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัว มาใช๎ในการออกแบบนวัตกรรม โดยมีรายละเอียดโดยสรุป
อาทิ
1.ทานมัย คือ การทําบุญด๎วยการให๎ปันสิ่งของ ไมํวําจะให๎
ใครก็เป็นบุญ เป็นการชํวยขัดเกลาความเห็นแกํตัว ความคับแคบ ความตระหนี่ถี่เหนียว และความยึดติดในวัตถุ
2.ปัตติทานมัย คือ การทําบุญด๎วยการเฉลี่ยสํวนแหํงความดีให๎แกํผู๎อื่น รวมถึงการอุทิศสํวนกุศลให๎แกํ
ผู๎อื่นด๎วย
3.ปัตตานุโมทนามัย คือ การทําบุญด๎วยการยินดีในความดีของผู๎อื่น การยอมรับและยินดีในการทําความ
ดีหรือทําบุญของผู๎อื่น เป็นการเปิดโอกาสรํวมใจอนุโมทนาในการกระทําความดีของเขา เรียกได๎วํา บุญสําเร็จด๎วย
การอนุโมทนาสํวนบุญ
ฯลฯ
พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ได๎แกํ พระบรมราโชวาท ที่เกี่ยวกับ “ความดี”
พระองค์ทรงเป็นเสมือนพระบิดาผู๎ทรงรักและหํวงใยในพสกนิกรชาวไทยทุกหมูํเหลํา ทรงชี้นําและพร่ําสอนผําน
พระบรมราโชวาทและกระแสพระราชดํารัสในทุกโอกาสและเหตุการณ์ เพื่อให๎คนไทยตระหนักและยึด “ความดี”
เป็นมรรคาของชีวิต พระบรมราโชวาท ที่นํามาเป็นแนวทางปฏิบัติ ประกอบด๎วย
พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ประจําปีพุทธศักราช 2530 ณ พระ
ตําหนักจิตรลดารโหฐาน วันเสาร์ที่ 10 มกราคม พุทธศักราช 2530
“เด็ก ๆ นอกจากจะต๎องเรียนความรูแ๎ ล๎วยังต๎องหัดทําการงาน และทําความดีด๎วย เพราะการทํางานจะ
ชํวยให๎มคี วามสามารถ มีความขยันอดทนพึ่งตนเองได๎ และการทําดีนั้นจะชํวยให๎มีความสุขความเจริญทั้งปูองกัน
ตนไว๎ไมํให๎ตกต่ํา”
จากแนวคิดดังกลําวโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลจึงได๎พัฒนาและออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู๎
เพื่อเป็นแนวทางในการนําหลักคุณธรรมด๎านจิตอาสามาประยุกต์ใช๎ นําสูํการปฏิบัติในระดับตนเองและในระดับ
องค์กรที่นักเรียนและชุมชนสามารถปฏิบัติได๎จริง จํานวน 5 กิจกรรมการเรียนรู๎ ประกอบด๎วย
1. แผนการจัดการเรียนรู๎ เรื่อง จิตอาสา เด็กปัญญาทําได๎
2. กิจกรรมวิถีธรรม วิถีไทย
3. กิจกรรมแผนที่ความดี

4
5

2556

แผนการจัดการเรียนรู๎ เรื่อง จิตอาสา เด็กปัญญาทําได๎ โดย
โรงเรียนได๎ให๎ความสําคัญกับการจัดการศึกษาที่เน๎นให๎นักเรียนเป็นผู๎มี
คุณลักษณะด๎านจิตอาสา จึงได๎กําหนดให๎ครูได๎ระบุไว๎ในแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) และนําสูํการเรียนการสอนในแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) จัดให๎มีการเรียนการสอน 3 คาบ
ตํอสัปดาห์ 120 ชั่วโมงตํอปี และทํากิจกรรมจิตอาสารํวมกันทุกวันพฤหัสบดี
กิจกรรมวิถธี รรม วิถไี ทย
กิ จ กรรมวิ ถี ธ รรม วิ ถี ไ ทย เป็ น กิ จ กรรมที่ มุํ ง เน๎ น ให๎ นั ก เรี ย นได๎ เ รี ย นรู๎ ฝึ ก ฝนตนเอง
ในเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อให๎เป็นประโยชน์เกื้อกูลสังคม การปฏิบัติศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา การเป็นชาวพุทธที่
ดี ผํานกิจกรรมในวันพระที่นักเรียนต๎องรํวมปฏิบัติกิจกรรมกับชาวบ๎านทุกวันพระ ใช๎ระยะเวลาตลอดปีการศึกษา
ประกอบด๎วยกิจกรรม ตํางๆ อาทิ แบํงกลุํมทําหน๎าที่จิตอาสา ชํวยผู๎สูงอายุ ถือสิ่งของที่นํามาทําบุญ และปัดกวาด
เช็ด ถู ศาลาการเปรียญ และอื่นๆอยํางหลากลหาย ฯลฯ
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ผลงานความสําเร็จทีเ่ กิดขึน้ จากการดําเนินงานอาทิ
ผลงานที่เป็นชิน้ นวัตกรรม เชํน

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นางเงาแข เดือดขุนทด ผู๎อํานวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล

OSOI

เกียรติภมู แิ หํงความสําเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว
ได๎รบั รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจําปี 2556

146

F 03

2556

รางวัลเหรี ยญทองแดง 42 เรื่ อง | [Pick the date]

หลักสูตรท๎องถิน่ ในสถานศึกษาเพือ่ การมีงานทํา
(พวงกุญแจเรือกอและ)
“โรงเรียนบ๎านบน หมูํที่ 2 ตําบลปะเสยะวอ อําเภอ
สายบุรี จังหวัดปัตตานี สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต3 จังหวัดปัตตานี สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได๎
สร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษานวัตกรรม ด๎าน ด๎าน
หลักสูตร เรื่อง หลักสูตรท๎องถิน่ ในสถานศึกษาเพือ่ การมีงานทํา
(พวงกุญแจเรือกอและ)
แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําวเป็นผล
สืบเนื่องมาจากปัญหาในการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎หลักสูตร
ท๎องถิ่นที่การขาดความตระหนักของผู๎เรียน ผู๎สอนในการสืบสาน
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่กําลังจะสูญหาย ในระยะแรกของการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช๎หลักสูตรท๎องถิ่น เรือกอและ นั้น ทาง
โรงเรียนขาดเงินทุน ขาดอุปกรณ์ จะต๎องอาศัยความมีน้ําใจของ
ภูมิปัญญาชาวบ๎าน (นายอับดุลเลาะ บูละ ชํางแกะสลักเรือกอ
และจําลอง) ที่ได๎กรุณาอบรม สั่งสอน และให๎การชํวยเหลือด๎าน
อุปกรณ์การผลิตเรือกอและจําลอง นักเรียนโรงเรียนบ๎านบนนั้นจึงได๎รับความรู๎และฝึกปฏิบัติตลอดครึ่งปีการศึกษา
จึงได๎ประสบผลสําเร็จในการจัดทําเรือกอและจําลอง 1 ลําตํอนักเรียน 2 คน
ในปีการศึกษาถัดมาได๎มีงบประมาณจากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปั ตตานี เขต 3 ในการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรท๎องถิ่น ทางผู๎เกี่ยวข๎องไมํวาํ จะเป็น คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ๎าน
บน ผู๎บริหาร คณะครู ผู๎ปกครอง จึงมีความเห็นวําควรจะเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู๎ให๎เหมาะสมกับนักเรียนและ
เวลามากขึ้น จึงมีความเห็นให๎จัดทําและพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่นจากการประดิษฐ์เรือกอและจําลองเป็นการ
ประดิษฐ์พวงกุญแจเรือกอและแทน โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานวัตกรรมดังนี้
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1. เพื่อน๎อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช๎ในการเรียนการสอนและการดํารงชีวิต
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่นของโรงเรียนโดยยึดภูมิปัญญาชาวบ๎าน
3. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่น

หลักการพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่น มีหลักในการพัฒนาที่สํงผลให๎
กลุํมเปูาหมายได๎เกิดปัญญา หรือเกิดการเรียนรู๎ ดังนี้
1. การเรียนรู๎เพื่อสร๎างองค์ความรู๎ มีเปูาหมายมุํงที่การเรียนรู๎สภาพปัญหา วิธีการแก๎ปัญหา และการ
ปรับปรุงอยํางลึกซึ่ง คือ ให๎รู๎และเข๎าใจอยํางกระจํางวําที่เป็นอยูํในปัจจุบันจนสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็น
องค์ความรู๎ของตนเองได๎
2. การเรียนรู๎เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติจริง มีเปูาหมายมุํงที่การเรียนรู๎ในการวิเคราะห์
สถานการณ์เพื่อการปฏิบัติจริง จนเกิดความชํานาญและสามารถปฏิบัติได๎ในทุกสถานการณ์
3. การเรียนรู๎เพื่อการอยูํรํวมกัน มีเปูาหมายมุํงที่การเรียนรู๎ เพื่อเป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรมด๎วยการมีความ
เชื่อ และตระหนักวํามนุษย์ทุกคนต๎องรํวมมือกัน พึ่งพาอาศัยกันและอยูํด๎วยกันอยํางมีความสุข
4. การเรียนรู๎เพื่อการพัฒนาศักยภาพ เปูาหมายมุํงที่การเรียนรู๎ เพื่อพัฒนาตนเองให๎มีชีวิตที่งอกงาม
ปรับปรุงบุคลิกภาพอยํางมั่นใจ เน๎นการมีเหตุผลและมีวิสัยทัศน์

รางวัลเหรี ยญทองแดง 42 เรื่ อง | [Pick the date]
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การออกแบบนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนา
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4. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีทัศนคติที่ดีตํอการนําภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการ
เสริมสร๎างทักษะอาชีพ
5. เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถฝึกปฏิบัติและผลิตสิ่งประดิษฐ์กับภูมิ
ปัญญาชาวบ๎านในชุมชน
6. เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท๎องถิ่นของ
ตนและนําเสนอ เผยแพรํตํอสังคม
จากการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรท๎องถิ่นนั้น ผู๎เรียนสามารถ
เรียนรู๎และถํายทอดความรู๎ความสามารถของตนแกํผู๎อื่นได๎งํายมากขึ้น
เนื่องจากเป็นการประดิษฐ์สิ่งที่ไมํเกินความสามารถของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา
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กระบวนการพัฒนาผลงานนวัตกรรม
หลักสูตรท๎องถิน่ ในสถานศึกษาเพือ่ การมีงานทํา

ประชุมผู๎บริหาร คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชน

รางวัลเหรี ยญทองแดง 42 เรื่ อง | [Pick the date]

สํารวจแหลํงเรียนรู๎ ภูมปิ ญ
ั ญาท๎องถิน่

จัดทําหลักสูตรท๎องถิ่นและบูรณาการหลักสูตรท๎องถิ่นกับรายวิชาตํางๆ

2556

ศึกษาแหลํงเรียนรู๎ จัดทําทะเบียน ภูมิปัญญาท๎องถิ่น,ชาวบ๎าน

ฝึกปฏิบัติโดยภูมิปัญญาชาวบ๎าน
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เผยแพรํภูมิปัญญาท๎องถิ่นสูํสังคม
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ข๎อคิด คือ การนําภูมิปัญญาชาวบ๎านที่อยูํใกล๎ตัวนักเรียน มาจัดระบบ
และกําหนดเป็นหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนจริง กระตุ๎นให๎
ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎และทักษะใหมํๆเพื่อการสืบสานภูมิปัญญาของตนเองไว๎
ไมํให๎สูญหาย
ประสบการณ์ที่ได๎รับจากการพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่น คือ จากความรํวมมือและการสนับสนุนที่ทุกฝุายมอบ
ให๎ตํอการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่น (เรือกอและจําลอง และพวงกุญแจเรือกอและ) นั้น ทําให๎เกิด
ประสบการณ์ที่ดี จึงทําให๎การพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่นของโรงเรียนบ๎านบนประสบผลสําเร็จในที่สุด
องค์ความรู๎ที่ได๎จากการพัฒนา คือ ผู๎เรียนได๎รับความรู๎ในการจัดทําพวงกุญแจเรือกอและจากภูมิปัญญา
ชาวบ๎านเพื่อการตํอยอดไปสูํการประกอบอาชีพในอนาคต
ปัญหาที่เกิดและการแก๎ไข คือ เดิมทีหลักสูตรท๎องถิ่นของโรงเรียนบ๎านบน คือการประดิษฐ์เรือกอและ
จําลอง แตํเนื่องด๎วยจากปัญหาด๎านเวลา งบประมาณ ข๎อจํากัดด๎านความสามารถของนักเรียน ผู๎เกี่ยวข๎องจึงได๎
เปลี่ยนรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่นเป็น การประดิษฐ์พวงกุญแจเรือกอและแทน ซึ่งสามารถลดจํานวนเวลา
ในการประดิษฐ์ ด๎านงบประมาณที่มีอยํางจํากัดผู๎สอนสามารถบริหารได๎คลํองตัวมากขึ้น ด๎าความสามารถนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 นั้นก็สามารถประดิษฐ์พวงกุญแจได๎โดยไมํมีความกังวลแตํอยํางใด
ปรับปรุงพัฒนาผลงานนวัตกรรมให๎ดีขึ้น คือ ในปีการศึกษาถัดไปจะดําเนินโครงการนี้อยํางตํอเนื่องและจะ
พัฒนาฝีมือนักเรียนในการวาดลายเรือให๎ใกล๎เคียงกับลายเรือกอและต๎นแบบ

2556

สรุปสิ่งทีเ่ รียนรูแ๎ ละการปรับปรุงให๎ดขี นึ้
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หลักสูตรท๎องถิ่นโรงเรียนบ๎านบน (พวงกุญแจเรือกอและ) ที่เกิดขึ้น
จากความรํวมมือของทุกฝุายไมํวําจะเป็น ชุมชน ผู๎ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ ผู๎บริหาร คณะครูบุคลลากร และนักเรียนนั้นสามารถเข๎ารํวม
ประกวดหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทํา ในงานมหกรรมตลาดนัด
อาชีพ และการได๎มาถึงรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 (ด๎านสิ่งประดิษฐ์) จะเห็นได๎
วําการรํวมมือของทุกฝุายนั้นสัมฤทธิ์ผลเป็นที่นําพอใจของทุกฝุาย
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การขยายผลและเผยแพรํผลการพัฒนา
หลักสูตรท๎องถิ่น (เรือกอและ และ พวงกุญแจเรือกอและ) ได๎ถูก
นําเสนอในงานอาทิ เชํนงานตลาดนัดตําบลปะเสยาวอ งานมหกรรมตลาดนัด
อาชีพ และงานวันวิชาการ “ชบาเบํงบาน”จังหวัด ปัตตานี ให๎ผู๎สนใจเข๎ารํวมชม
และศึกษา อีกทั้งถูกแพรํภาพทางสถานีโทรทัศน์ท๎องถิ่น ให๎ผู๎สนใจได๎รับชมอีก
ด๎วย
การพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่นอื่นๆ ไมํวําจะเป็น การผลิตน้ําบูดู การสานเสื่อ และการทําปลากะตักตากแห๎ง
นั้น ทางผู๎บริหารและคณะครูจะทําการพัฒนาเพื่อให๎หลักสูรท๎องถิ่นยังคงอยูํกับชุมชนตํอไป

เกียรติภมู แิ หํงความสําเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว
ได๎รบั รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจําปี 2556
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“ โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ เลขที่ 68 ถนนเกิดแก๎ว ตําบลกมลา
ไสย อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
สํงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 1 ได๎สร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษานวัตกรรม
ด๎านหลักสูตร ; หลักสูตรสาระการเรียนรูท๎ อ๎ งถิน่ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีเรือ่ ง เรื่อง กระจอกที่ไมํกระจอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
อนุบาลปิยวรรณ
การพั ฒ นานหลั ก สู ต รสาระการเรี ย นรู๎ ท๎ อ งถิ่ น การงานอาชี พ และ
เทคโนโลยี เรื่อง“กระจอกที่ไมํกระจอก” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
อนุบาลปิยวรรณ พัฒนาขึ้น ซึ่ง เป็นการพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่น ให๎มีความสอดคล๎องกับปัญหาและความต๎องการ
ของท๎องถิ่น จากการศึกษาข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรสาระการเรียนรู๎ท๎องถิ่น ระหวํางผู๎บริหาร ครู บุคลากร
โรงเรียน ผู๎เรียน ผู๎ปกครอง และภูมิปัญญาท๎องถิ่นพบวํา ประเด็นสําคัญของสาระการเรียนรู๎ท๎องถิ่นยังไมํสอดคล๎อง
กับปัญหาที่พบ เชํน การกําหนดหนํวยการเรียนรู๎ที่ยังเป็นเรื่องไกลตัวผู๎เรียน และยังไมํสนองตอบปั ญหาที่พบใน
โรงเรียนได๎ จากการวิเคราะห์รํวมกันมีประเด็นปัญหาที่ต๎องแก๎ไขเรํงดํวนได๎แกํ มีขยะมากในโรงเรียน เป็นสาเหตุให๎
เกิดมลพิษตํอสภาพแวดล๎อม สํงกลิ่นเหม็น เป็นแหลํงเพาะพันธุ์ยุง ลาย เป็นขยะที่เป็นถ๎วยพลาสติกบรรจุบะหมี่
สําเร็จรูปเป็นจํานวนมาก เนื่องจากนักเรียนร๎อยละ 80 ของจํานวนนักเรียน 693 คนเป็นนักเรียนนอกเขตเทศบาล
ตํา บลกมลาไสย ต๎อ งเดิ นทางโดยสารมากับ รถรั บสํ ง ของโรงเรีย น จึ ง มี การรั บประทานอาหารเช๎า ที่โ รงเรี ย น
ผู๎ปกครองสํวนมากนิยมซื้อบะหมี่สําเร็จรูปบรรจุถ๎วยพลาสติกให๎มารับประทานเป็นอาหารเช๎า จึงเป็นที่มาของขยะ
ที่เพิ่มจํานวนขึ้นทุกวัน ฯลฯ
จากปัญ หาดั ง กลํา วที่ป ระชุม จึ งมี ค วามเห็น วํ า ควรมี ม าตรการแยกขยะ สํ ว นที่ ส ามารถนํ า ไปขาย
เพื่ อทํ า การแปรสภาพได๎ ก็ เก็ บไว๎ ขาย ในสํ ว นที่ ไ มํ ข ายและไมํ มีมู ล คํา เชํน ซองขนม และถ๎ว ยบะหมี่ สํา เร็จ รู ป
ให๎ล๎างเก็บมาใช๎ประโยชน์ เริ่มมาจากปีการศึกษา 2550 เป็นต๎น มาโรงเรียนได๎จัดทําโครงงานสวนกระจอกในงาน
เกษตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 สํงเข๎าประกวดได๎รับรางวัลระดับชาติ และจําหนํายหารายได๎อีก
สํวน
หนึ่ง นอกจากนี้ยังมีงานประดิษฐ์กระจอกเป็นของใช๎ เชํน กระจาดอเนกประสงค์ หมวกแฟนซี ตะกร๎า เป็นต๎น
ประดิษฐ์เป็นของเลํนเชํน ประดิษฐ์เป็นรูปสัตว์เชํน สิงโต หมู แมว ไกํ เป็นต๎น และเป็ นของตกแตํงได๎แกํ กระเช๎า
ดอกไม๎ เป็นต๎น และในปีการศึกษา 2554 จึงได๎มีการพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่น คิดค๎นงานประดิษฐ์จากกระจอกด๎วย
การทอเสื่ อ ด๎ ว ยกระจอกและดั ด แปลงประยุ ก ต์ ม าเป็ น แผํ น รองปู า ยนิ เ ทศใช๎ ใ นโรงเรี ย น และทํ า แผํ น รอง
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หลักสูตรสาระการเรียนรูท๎ อ๎ งถิน่ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรือ่ ง กระจอกทีไ่ มํกระจอก ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ
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อเนกประสงค์ โดยความรํวมมือจากภูมิปัญญาท๎องถิ่น ผู๎ปกครอง ครู นักเรียน จนมีการพัฒนาหลักสูตรสาระการ
เรียนรู๎ท๎องถิ่นการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่อง“กระจอกที่ไมํกระจอก” ชั้นประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียนอนุบาล
ปิยวรรณ ซึ่งเป็นการคิดค๎น “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ขึ้น ภายใต๎วัตถุประสงคําคัญดังนี้

2556
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วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู๎ท๎องถิ่น การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง กระจอกที่ไมํกระจอก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ
การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
การพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้คณะผู๎ศึกษาได๎สํารวจจากแนวคิดรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรระดับท๎องถิ่นที่
เป็นการนําหลักสูตรแกนกลางมาปรับปรุงให๎เหมาะสมกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมท๎องถิ่น เชํน ผลงานการวิจัยที่
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่นของ ผิวพรรณ วีสุวรรณ (2553:บทคัดยํอ) ได๎ทําการพัฒนาหลักสูตรสาระการ
เรียนรู๎ท๎องถิ่นเรื่องการวาดภาพศิลปะโดยใช๎ตัวหนังตะลุง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังนี้
 การศึกษาข๎อมูลพื้นฐานและความต๎องการ
การพัฒนาหลักสูตร
 การทดลองใช๎หลักสูตร
 การประเมินผลและปรับปรุง คณะผู๎ศึกษาจึงได๎พัฒนาเป็นกรอบแนวคิดดัง แผนภาพที่ 1
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาข๎อมูลพืน้ ฐาน
1) วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551และหลักสูตรสาระการเรียนรู๎การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี
2) ศึกษาความต๎องการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เกี่ยวกับสาระการเรียนรู๎ กิจกรรมการเรียนรู๎ การ
วัดและประเมินผล และรูปแบบหลักสูตร ในหลักสูตรสาระการเรียนรู๎ท๎องถิ่น การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่อง กระจอกที่ไมํกระจอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ
3) ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรจากบุคคลที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ ศึกษานิเทศก์ ผู๎อํานวยการ
โรงเรียน ครู ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
4) ศึกษาสาระเกี่ยวกับ ความเป็นมาของถ๎วยพลาสติกบรรจุภัณฑ์บะหมี่สําเร็จรูป ที่เป็นปัญหาการจัดการขยะ
ของโรงเรียน วิธีอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล๎อม และแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากผู๎รู๎ในท๎องถิ่น
จากเอกสารความรู๎และแหลํงเรียนรู๎ออนไลน์

OSOI

การสร๎างหลักสูตร
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การทดลองใช๎หลักสูตร
ทดสอบผลการเรียนรู๎กํอนใช๎ นําหลักสูตร
หลักสูตรไปทดลองใช๎กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ
ทดสอบหลังการทดลองใช๎หลักสูตร -

ประเมินหลักสูตรฉบับรํางโดยผู๎เชี่ยวชาญ
จํานวน 3 คน และประชุมเขิงปฏิบัติการ
ให๎ข๎อมูลย๎อนกลับโดยครูและนักเรียน
ปรับปรุงหลักสูตรฉบับรําง

การประเมินหลักสูตร
- ผลการเรียนรู๎จากหลักสูตรสาระท๎องถิ่นกระจอก
ที่ไมํกระจอก โดยการเรียนรู๎แบบบูรณาการ
ความสามารถในการปฏิบัติงานประดิษฐ์ความคิดเห็นที่มีตํอหลักสูตรและความภาคภูมิใจ
ปรับปรุง
โดยการ
ปฏิบัติ

ไมํผําน
ผําน ผลการประเมิน
ผําน
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โครงรํางหลักสูตร
1 (ความสําคัญของหลักสูตร
2
วิสัยทัศ(
(3มาตรฐานการเรียนรู๎
ตัวชี้วัด/
(4
สาระการเรียนรู๎
5
คําอธิบายรายวิชา (
(6โครงสร๎างหลักสูตรและเวลาเรียน
7 8 แนวทางการดําเนินการจัดการเรียนรู๎(
(แผนการจัดการเรียนรู๎

OSOI

สภาพปัญหากํอนการพัฒนาคือการจัดการขยะของโรงเรียน
ภาพที่ 1,2
นางวิวรรณ เขตมรรคา ผู๎รับใบอนุญาต/ผู๎อํานวยการโรงเรียน สร๎างความตระหนักในปัญหาการจัดการขยะ
ในโรงเรียนให๎กับทุกคนในโรงเรียน

2556

หลักสูตรฉบับสมบูรณ์
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จึงระดมความคิดในการจัดการขยะ กําจัดโดยการเผาจะสํงมลพิษทางอากาศ กําจัดโดยการฝังสํงมลพิษใน
ดินและใช๎เวลายํอยสลายนาน นางวิวรรณ เขตมรรคา ผู๎รับใบอนุญาต/ผู๎อํานวยการโรงเรียน
ได๎
จัดโครงการขยะแลกเงิน และตํอยอดมาเป็น โครงงานสวนกระจอก และหลักสูตรสาระการเรียนรู๎ท๎องถิ่น เรื่อง
กระจอกที่ไมํกระจอก จึงหามาตรการรํวมกันในการ “นํากลับมาใช๎ซ้ํา”ตามวิธีการอนุรักษ์และพัฒนา
สภาพแวดล๎อม

2556
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ภาพที่ 3
ผู๎บริหาร/ครู นักเรียนและผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายรํวมกัน
ประชุมหาแนวทางแก๎ปัญหาขยะโดยมีมาตรการแยก
ขยะ นําขยะถ๎วยพลาสติกบรรจุบะหมี่มาใช๎ซ้ํา โดย
ให๎ครูทุกห๎องเรียนทุกชั้น
นํามาเป็นกระถาง
ปลูกผัก โดยทุกคนเรียกวํา การทําสวนกระจอก
ภาพที่ 4,5

ครูแจกเมล็ดพันธุ์ ในกระจอกที่ใช๎ดินไมํมาก ไมํน๎อย พอประมาณ ปรับปรุงดินให๎มีความอุดม
ด๎วยการผสมปุ๋ยหมัก รดน้ํางําย ประหยัดน้ํา ประหยัดแรงงาน ทุกคนทําได๎
ภาพที่ 6

OSOI

จากกระจอกที่ไร๎คํามาเป็นสวนครัวกระจอกที่
ภาคภูมิใจพืชผักในสวนกระจอก เชํน ต๎นหอม
ผักกาดหอม ผักกาดแก๎ว ฯลฯ
เด็ก ๆ มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง รักการ
ทํางาน ทํางานเป็น มีทักษะกระบวนการในการ
ทํางาน ทํางานรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข
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ภาพที่ 7

2556

สร๎างคุณคําทางวิชาการทําโครงงานสวนกระจอกสํงเข๎าประกวดได๎รางวัลเหรียญทองระดับชาติ ในงาน
นิทรรศการแสดงผลงานการศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ที่จังหวัดขอนแกํน
ภาพที่ 9
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ปลูกไว๎กิน เหลือกิน นํามาขาย หารายได๎
ภาพที่ 8

การพัฒนาจากงานเกษตรพัฒนามาเป็นงานประดิษฐ์ ทําตะกร๎า ทํากระเช๎าดอกไม๎จากกระจอก

OSOI

การพัฒนาเป็นหลักสูตรสาระท๎องถิ่นการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง กระจอกที่ไมํกระจอก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ
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เสือ่ พับจากกระจอก

ผนังปูายนิเทศ

แผํนรองอเนกประสงค์
ใบความรูท๎ ี่ 4 ขัน้ ตอนการเตรียมวัสดุทอเสือ่ กระจอก
1 . อุปกรณ์มี
กระจอก มีด
และกรรไกร

OSOI

3. ตัดขอบกระจอกโดยใช๎กรรไกรตัดให๎เสมอกัน
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4 . เริ่มตัดกระจอกให๎เป็นเส๎น โดยหาจุดเริ่มต๎น
5 . ตัดกระจอกให๎เป็น
เส๎นเล็กๆ หมุนรอบๆ
และตัดให๎สม่ําเสมอไป
เรื่อยๆ จนถึงก๎นกระจอก

2556

ผลความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
ผลที่เกิดจากการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู๎ท๎องถิ่นการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องกระจอก
ที่ไมํกระจอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ ดดยสรุป อาทิ
 โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ มีหลักสูตรสาระท๎องถิ่นที่มีการพัฒนาขึ้นเป็น “หนึ่งโรงเรียน หนึ่ง
นวั ต กรรม”โดยการมี สํ ว นรํ ว มจากผู๎ เ กี่ ย วข๎ อ งทุ ก ฝุ า ยได๎ แ กํ ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ผู๎ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นท๎ อ งถิ่ น
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ผู๎ปกครอง ผู๎บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนทุกคน รวมทั้งชุมชนที่เป็นบริบท
ที่ตั้งของโรงเรียน จึงเป็นผลงานที่สร๎างความภาคภูมิใจ และคุณคําตํอการพัฒนาการศึกษาอยํางยิ่ง
 ผลของการนํ า หลั ก สู ต รไปสูํ ก ารปฏิ บั ติ ใ นห๎ อ งเรี ย น ผู๎ เ รี ย นได๎ เ รี ย นรู๎ แ บบบู ร ณาการ
มี ค วามรู๎ เ กี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารอนุ รั ก ษ์ ทรั พ ยากรและพั ฒ นาสิ่ ง แวดล๎ อ ม ควบคูํ ไ ปกั บ การได๎ ฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง
ฯลฯ
 ผลที่เกิดโรงเรียนกับชุมชน และผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุาย รู๎คุณคํา และตระหนักในวิธีการอนุรักษ์
ทรัพยากรและพัฒนาสิ่งแวดล๎อม ตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยผลิตเพื่อใช๎เหลือใช๎แล๎วขายหารายได๎
ได๎เรียนรู๎วิธีการจัดการขยะ ที่ถู กวิธีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ผํานการศึกษาหาความรู๎และสร๎างความรู๎ใหมํ
โดยการนํากระจอกที่ใช๎แล๎วกลับมาใช๎ซ้ํา
 ผลของการใช๎หลักสูตรทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ นักเรียนและผู๎เกี่ยวข๎ อง
ได๎แกํ การปฏิบัติการตามมาตรการแยกขยะ ทําให๎ลดปริมาณขยะในโรงเรียนและชุมชน จากปริมาณขยะล๎นถัง
สร๎ า งปั ญ หาในการกํ า จั ด ปั จ จุ บั น กลั บ เป็ น ขยะที่ ทุ ก คนต๎ อ งการ เพื่ อ นํ า กลั บ มาใช๎ ป ระโยชน์ สํ ง ผลให๎
สภาพแวดล๎อมในโรงเรียนและชุมชนนําอยูํ นอกจากนี้ยังเป็นการลดคําใช๎จํายให๎กับผู๎ปกครองในสํวนที่ต๎องซื้อวัสดุ
เตรียมงานประดิษฐ์ได๎อีกสํวนหนึ่ง

รางวัลเหรี ยญทองแดง 42 เรื่ อง | [Pick the date]

6. จะได๎เส๎นกระจอก
ที่ตัดมีความยาวเฉลี่ย
ประมาณ 7 8 – เมตร
ตํอ 1 กระจอกใช๎กระจอก)
(ผืน/ใบ 120 ประมาณ

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; ดร.วิวรรณ เขตมรรคา ผู๎รับใบอนุญาต/ผู๎อํานวยการโรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ

OSOI

เกียรติภมู แิ หํงความสําเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว
ได๎รบั รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจําปี 2556
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สืบสานงานศิลป์ถนิ่ สองแควแบบอยํางยัง่ ยืน
“โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี) เลขที่ 1303
ถนน พุทธบูชา ตําบล ในเมือง อําเภอ จังหวัด
พิษณุโลก สังกัด อปท. นครพิษณุโลก ได๎สร๎างสรรค์และ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษานวัตกรรม ด๎านแหลํงเรียนรู๎ เรื่อง

2556

รางวัลเหรี ยญทองแดง 42 เรื่ อง | [Pick the date]

สืบสานงานศิลป์ถนิ่ สองแควแบบอยํางยัง่ ยืน
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว เกิดมาจาก
สภาพความเป็นจริงที่นักเรียนสํวนใหญํร๎อยละ 70 เมื่อจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานแล๎ว นักเรียนไมํได๎ศึกษาตํอเป็นสํวน
ใหญํ ผู๎บริหาร คณะครูและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องจึงได๎ริเริ่มจัดทํา
โครงการแหลํงเรียนรู๎ โดยใช๎ศิลปะบําบัด นํางานศิลปะและ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น เชํน เครื่องปั้นดินเผาบ๎านเตาไห โรงหลํอ
พระ และงานหัตถกรรม ฯลฯ ได๎จัดกลุํมเล็กๆ ให๎เด็กในเวลา
พักกลางวัน ชํวงตอนเย็น ในเวลาชมรม และวันเสาร์อาทิตย์
ในชื่อ “สืบสานงานศิลป์ถนิ่ สองแควอยํางยัง่ ยืน” โดยใช๎
กิจกรรมศิลปะบําบัด ที่มุํงเน๎นเสริมทักษะพัฒนาชีวิตจั ดแห
ลํงเรียนเพื่อใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ หลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา นําไปใช๎ในชีวิตประจําวันหรือสร๎าง
รายได๎ระหวํางเรียน รวมทั้งการน๎อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ โดยให๎นักเรียนได๎แสดงออก
ตามความสามารถ ความถนัด ความต๎องการ ความสนใจ ในการทํากิจกรรมตําง ๆ ภายใต๎วัตถุประสงค์ สําคัญ
ดังนี้

วัตถุประสงค์

OSOI

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
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เพื่อให๎นักเรียนรู๎จักงานศิลปะ รู๎คุณคํา มีความคิดสร๎างสรรค์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สืบทอดกันแตํโบราณ
เพื่อให๎นักเรียนรู๎จักรักษาเอกลักษณ์ ความเป็นไทยและภูมิปัญญาท๎องถิ่น
เพื่อให๎นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมศิลปะบําบัด ทางด๎านทักษะชีวิต มาบูรณาการกับงานศิลปะ
เพื่อให๎นักเรียนใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ หํางไกลยาเสพติด
เพื่อให๎นักเรียนสร๎างอาชีพและรายได๎ให๎แกํตนเอง ครอบครัวและชุมชน

ค๎นหา ค๎นหาศิลปะภูมิปัญญาท๎องถิ่นและศิลปะของประเทศที่มีความสนใจ
สํารวจ สํารวจงานศิลปะภูมิปัญญาท๎องถิ่นและศิลปะของประเทศนั้นอยํางตํอเนื่องและสม่ําเสมอ
อนุรกั ษ์ การดําเนินการอนุรักษ์ศิลปะภูมิปัญญาท๎องถิ่นและศิลปะของประเทศ ด๎วยวิธีการตําง ๆ ที่สนใจ
แบํงปัน โดยการนําประสบการณ์ที่เกิดเป็นความสําเร็จที่กลุํมได๎รับนําไปเผยแพรํแบํงปันให๎บุคคลอื่นได๎รับ
รู๎ รับทราบและเห็นประโยชน์ ความสําคัญของศิลปะภูมิปัญญาท๎องถิ่นและศิลปะของประเทศ

2556

๑.
๒.
๓.
๔.

OSOI

“สืบสานงานศิลป์ถิ่นสองแควอยํางยั่งยืน” เป็นการใช๎งานศิลปะบําบัด
พัฒนานักเรียนให๎มีศักยภาพเพิ่มขึ้น การใช๎ SBMLD บริหารจัดการ โดยใช๎
กิจกรรมแนวคิดและหลักการจัดการเรียนการสอนงานศิลป์ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ชํางสิบหมูํโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย์กลางมีการพัฒนามาอยํางตํอไป เน๎นให๎
ผู๎เรียนได๎เห็นประโยชน์ของภูมิปัญญาท๎องถิ่น ความเป็นไทย เรียนรู๎รํวมกัน มี
การทํางานรํวมกัน ฝึกฝนให๎รู๎จักการใช๎เทคนิคและวิธีการแก๎ปัญหาด๎วยตนเองมีอิสระและมีความรับผิดชอบ โดย
มีครูเป็นเพียงผู๎ชี้แนะกระตุ๎น สํงเสริมการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียน ยึดหลักให๎ผู๎เรียนได๎มีโอกาสที่จะเรียนรู๎ไ ด๎ด๎วย
ตนเองในการทํากิจกรรมตํางๆ 4 สาน หลัก 4 สาน คือ การสานงานศิลป์การใช๎ทักษะและจัดการให๎สานทั้งหมด
ครบวงจรไปสูํเด็กและเยาวชนให๎อยูํอยํางยั่งยืนได๎แกํ สานตํอ สานใหมํ สานเพิ่ม สานฝั น มาสูํเด็ก เกํง ดี มีสุข
และสร๎างสรรค์กิจกรรมการท๎ายทาย 4 ขั้นตอน
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กรอบแนวความคิดในการดําเนินงาน

160

ขัน้ ตอนการดําเนินงานพัฒนา
ลําดับขั้นตอนการดําเนินการพัฒนา มีการดําเนินงานเข๎าสูํระบบตามวงจร ( PDCA ) ผู๎รับผิดชอบ
โครงการได๎สอนถํายทอดความรู๎ให๎ ผู๎เรียนมีความซาบซึ้งในคุณคําอารมณ์ความรู๎สึกในสิ่งที่ดีงามไพเราะนํารื่นรมย์
พัฒนาฝึกฝนและซึมซับจนเป็นลักษณะนิสัยและรสนิยมโดยผําน กิจกรรมการเรียนรู๎ทั้งในสถานศึกษาและหนํวยงาน
อื่นมารํวมกิจกรรมตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการพัฒนาผู๎เรียนได๎กําหนดการดําเนินงานตามวงจร ( PDCA ) ให๎
ทํางานเป็นไปตามขั้นตอน ดังนี้

รางวัลเหรี ยญทองแดง 42 เรื่ อง | [Pick the date]

ด๎านการสอน กิจกรรมใช๎ศิลปะบําบัด สร๎างสรรค์กิจกรรมการท๎ายทาย 4 ขั้นตอน
๑.
๒.
๓.
๔.

ค๎นหา ค๎นหาศิลปะภูมิปัญญาท๎องถิ่นและศิลปะของประเทศที่มีความสนใจ
สํารวจ สํารวจงานศิลปะภูมิปัญญาท๎องถิ่นและศิลปะของประเทศนั้นอยํางตํอเนื่องและสม่ําเสมอ
อนุรกั ษ์ การดําเนินการอนุรักษ์ศิลปะภูมิปัญญาท๎องถิ่นและศิลปะของประเทศ ด๎วยวิธีการตําง ๆ ที่สนใจ
แบํงปัน โดยการนําประสบการณ์ที่เกิดเป็นความสําเร็จที่กลุํมได๎รับนําไปเผยแพรํแบํงปันให๎บุคคลอื่นได๎รับ
รู๎ รับทราบและเห็นประโยชน์ ความสําคัญของศิลปะภูมิปัญญาท๎องถิ่นและศิลปะของประเทศ

การจัดแหลํงเรียนรู๎ โดยใช๎หลัก PDCA กิจกรรม 6 กิจกรรม 4 สาน มาสูํเด็ก เกํง ดี มีสุข
กิจกรรมจัดขึ้นในโครงการแหลํงเรียนรู๎

2556

 กิจกรรมสีสันลวดลายเทียน

OSOI

 กิจกรรมลวดลายศิลป์บนแผํนทอง

161

 กิจกรรมเส๎นสายลายกระจก

 กิจกรรมเก็บเล็กประสมน๎อย

รางวัลเหรี ยญทองแดง 42 เรื่ อง | [Pick the date]

 กิจกรรมปั้นเสริมเติมแตํง

2556

 กิจกรรมวิถีลีลาสูํการรํายรํา

ผลความสําเร็จที่เกิดขึน้ จากการดําเนินงาน

ด๎านนักเรียน ได๎รับความรู๎เกี่ยวกับงานอาชีพสามารถนําความรู๎ไปใช๎ใน

OSOI

ผลงานของนวัตกรรมจากแหลํงเรียนรู๎ “สืบสานงานศิลป์ถิ่นสองแคว
อยํางยั่งยืน” จากการได๎เรียนฝึกทักษะเกิดความภาคภูมิใจทั้งผลิตภัณฑ์และ
รางวัลที่มีความสุข ประสบความสําเร็จ ดังนี้

162

ด๎านครู ได๎เพิ่มทักษะประสบการณ์องค์ความรู๎ และเทคนิคการสอนที่หลากหลายมาใช๎ในจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตรงตามความต๎องการของนักเรียนฯลฯ
ด๎า นผู๎ป กครอง ชํ วยการแบํง เบาภาระและความหํ วงใยของผู๎ ปกครองในการดูแ ลบุต รหลาน เพราะ
ผู๎ปกครองต๎องใช๎เวลาในการประกอบอาชีพเป็นสํวนใหญํ มีอาชีพเกษตรกรและอาชีพรับจ๎างได๎เห็นความสําคัญ
ของการจัดการศึกษา ฯลฯ
ด๎านชุมชน สังคม นักเรียนไมํสร๎างปัญหาให๎แกํสังคม โดยไมํมั่วสุมในแหลํงมอมเมาและสิ่งเสพติด สํงเสริม
สร๎างอาชีพทําให๎เกิดรายได๎ตํอชุมชน และเรียนรู๎การประหยัด อดออมและน๎อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช๎ได๎จริง ฯลฯ

2556
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ชีวิตประจําวัน เป็นการสํงเสริมให๎นักเรียนได๎ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์

เกียรติภมู แิ หํงความสําเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว
ได๎รบั รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจําปี 2556
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ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นางสาวจิราภรณ์ สงวนศิลป์
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2556

“โรงเรียนแมํตะไคร๎ เลขที่ – ถนน – ตําบลทาเหนือ อําเภอแมํออน จังหวัดเชียงใหมํ สังกัด สพป.
เชียงใหมํ เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได๎สร๎างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษานวัตกรรมด๎านแหลํงเรียนรู๎ เรื่อง การพัฒนาแหลํงเรียนรูเ๎ พือ่ การจัดการเรียนรูต๎ ามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว
เนื่องมาจากโรงเรียนแมํตะไคร๎ นํายุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํ
สถานศึกษา (พ.ศ.2550 – 2554 ) ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ( 2550, หน๎า 1 -2 ) ที่ได๎
กําหนดไว๎วํา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
แนวทางการดําเนินชีวิตและวิธีปฏิบัติที่
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวทรงดํารัสชี้แนะแกํพสก
นิกรชาวไทยมานานมากกวํา 30 ปี โดยจัดสร๎างและ
พัฒนาแหลํงรู๎ พัฒนาสภาพแวดล๎อม พัฒนาเทคนิค
กระบวนการเรียนการสอนและการใช๎แหลํงเรียนรู๎
ให๎แกํบุคลากรในโรงเรียนเพื่อให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎
อยํางพอเพียง ตํอเนื่องตลอดมาจนถึงปัจจุบัน โดยใน
ปีการศึกษา 2553 – 2555 โรงเรียนได๎พฒ
ั นา ปรับปรุงและซํอมแซมแหลํงเรียนรู๎เพื่อการจัดการเรียนรู๎ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให๎คงสภาพและพร๎อมใช๎อยูํเสมอ
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การพัฒนาแหลํงเรียนรูเ๎ พือ่ การจัดการเรียนรู๎
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

OSOI

วัตถุประสงค์
 เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู๎ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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 เพื่อสร๎างบรรยากาศที่สํงเสริมการเรียนรู๎โดยพัฒนาและ
จัดการแหลํงเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
 เพื่อจัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง
 เพื่อนําผลผลิตจากแหลํงเรียนรู๎นําไปสนับสนุนและเกื้อกูล
โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน
 เพื่อสนับสนุนการจัดและการใช๎แหลํงเรียนรู๎ให๎เกิดคุณคําตํอการเรียนรู๎อยํางแท๎จริง
การออกแบบนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนา
การออกแบบบนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนา ดําเนินการภาบใต๎กรอบแนวคิด ในการพัฒนาได๎แกํการให๎
บุคลากรได๎ฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมโดยการอบรมประชุมสัมมนากับหนํวยงานตํางๆเพื่อให๎เกิดทักษะและรํวมกันพัฒนา
ได๎ผลสรุป อาทิ
1. นําหลักการและเปูาหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากําหนดกิจกรรมตามสภาพ
บริบทของโรงเรียน
2. สร๎างความตระหนักให๎แกํบุคลากรในโรงเรียนทุกคน
3. สร๎างความรู๎ความเข๎าใจรํวมกันกับผู๎ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะที่ปรึกษา
และผู๎นําชุมชน
4. รํวมกับผู๎นําองค์กรในท๎องถิ่นได๎แกํ โครงการหลวงแมํทาเหนือ หนํวยจัดการต๎นน้ําแมํทา
อุทยานแหํงชาติแมํตะไคร๎และสวนปุาหลวงสันกําแพง พัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎และแหลํงเรียนรู๎ โดย
เอื้อเฟื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนรู๎ บุคลากรและการจัดกิจกรรมรํวมกัน
5. จัดทําทะเบียนวิทยากร
6. การพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ให๎สะอาด รํมรื่น และเอื้อตํอการเรียนรู๎
7. จัดทําหนํวยการเรียนรู๎ทุกชั้นเรียน
8. จัดทําทะเบียนแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
9. พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ตามแนวทางการพัฒนาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(
สพฐ.)ใน 5 ด๎าน คือ ด๎านการบริหารจัดการ ด๎านการใช๎หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ด๎านกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ด๎านการพัฒนาบุคลากร และด๎านภาพความสําเร็จ
10. ปรับปรุงทางเดิน ทางระบายน้ํา โรงเรือนและปูายแสดงตํางๆ

2556
OSOI

ผลสําเร็จทีพ่ งึ ประสงค์ อาทิ
1. กิจกรรมที่โรงเรียนนํามาเป็นกิจกรรมหลักใน
การศึกษาเพื่อให๎ครูใช๎เพื่อประกอบกิจกรรมการเรียนรู๎
ทั้งหมด 16 กิจกรรม เชํน กิจกรรมการเลี้ยงไกํไขํ กิจกรรม
การเลี้ยงปลาและกิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นต๎น
2. ได๎จัดทําหนํวยการเรียนรู๎ทุกชั้นเรียนโดยใช๎
แนวทางของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหมํ เขต 1
3. ได๎รวบรวมและจัดทําทะเบียนแหลํงเรียนรู๎ใน
ท๎องถิ่นเป็นรูปเลํมสะดวกตํอการใช๎
4. ได๎รวบรวมและจัดทําทะเบียนวิทยากรในท๎องถิ่น
เป็นรูปเลํมสะดวกตํอการใช๎
5. ได๎พัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ให๎สะอาดรํม
รื่นและเอื้อตํอการเรียนรู๎
6. พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ตามแนวทางการพัฒนาของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (
สพฐ.)ใน 5 ด๎าน
. ได๎ปรับปรุงทางเดิน ทางระบายน้ํา โรงเรือนและปูายแสดงตํางๆเพื่อ
สะดวกตํอการใช๎งานครบทุกกิจกรรม
8. นักเรียนและครูสามารถฝึกวิเคราะห์หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 3 หํวง 2 เงื่อนไข 4 มิติ และการ
ประเมินผลลัพธ์ ความรู๎ (K) ทักษะ(P) คํานิยม(A) โดยใช๎
แบบฟอร์มการวิเคราะห์ของโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง
สํานักงานทรัพย์สํวนพระมหากษัตริย์ ได๎อยูํในระดับดี ครูสามารถเป็นวิทยากรให๎กับเพื่อนรํวมอาชีพได๎
9. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุํมสาระ ทุกระดับชั้น
โดยมีผลงานของผู๎เรียนอยํางหลากหลาย
10. นักเรียน ผู๎บริหารและบุคลากรทุกคนน๎อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎ใน
ชีวิตประจําวัน
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11. นักเรียนและครูรํวมกันฝึกวิเคราะห์หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 3 หํวง 2 เงื่อนไข 4 มิติ และการ
ประเมินผลลัพธ์ ความรู๎ (K) ทักษะ(P) คํานิยม(A) โดยใช๎
แบบฟอร์มการวิเคราะห์ของโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง
สํานักงานทรัพย์สํวนพระมหากษัตริย์
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เกียรติภมู แิ หํงความสําเร็จของการ
สร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว
ได๎รบั รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึง่
นวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจําปี 2556

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นายเจริญศักดิ์ แสงจันทร์

ผู๎อํานวยการโรงเรียน

G 22

 โรงอาหารนําใช๎
การเพาะเลี้ยงไส๎เดือนดิน
 โมเดลหญ๎าแฝก 12 สายกับพันธุ์เฉลิมพระเกียรติ
 ภูมิทัศน์แหลํงน้ํา
 สวนสมุนไพร
การพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน ดังกลําว ดําเนินการภายใต๎วัตถุประสงค์สําคัญ ดังนี้
วัตถุประสงค์
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“ โรงเรียนหอพระ เลขที่ 15 ถนน สิงหราช ตําบล พระสิงห์
อําเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหมํ สังกัด สพม. เขต 34
จังหวัดเชียงใหมํ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ได๎สร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
ด๎านแหลํงเรียนรู๎ เรื่อง แหลํงเรียนรูส๎ กูํ ารเป็นแผนทีเ่ ดินดิน
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว เนื่องมาจากโรงเรียน
หอพระมีผลการประเมินด๎านทักษะกระบวนการคิดนักเรียน
อยูํ ใ นเกณฑ์ ที่ ไ มํ นํ า พึ ง พอใจและมี ผ ลงานนั ก เรี ย นที่
แสดงออกด๎านความสามารถความคิดระดับสูงโดยเฉพาะ
โครงงานคํอนข๎างน๎อย นักเรียนยังมีทักษะการจัดการและ
ทักษะการใช๎ชีวิตโดยเฉพาะการใช๎เวลาวํางด๎วยการศึกษา
หาความรู๎ ด๎ ว ยคนเองอยูํ ใ นระดั บ คุ ณ ภาพคํ อ นข๎ า งต่ํ า
นอกจากนี้การบริหารจัดการเรียนรู๎ขาดการสํงเสริมให๎มีการ
ใช๎แหลํง เรียนรู๎อยํางจริงจังจํานวนและประเภทของแหลํง
เรียนรู๎ภายในโรงเรียนมีข๎อจํากัด จึงทําให๎ครูใช๎กิจกรรม
การเรียนการสอนที่ไมํหลากหลาย
ด๎วยเหตุผลดังกลําว ผู๎บริ ห าร ครู และผู๎มีสํว นเกี่ ยวข๎ อง ได๎ประมวลสภาพปัจจุ บัน ปั ญ หาดั ง กลํ าวมา
พิจาณาทบทวนและมี แนวคิ ดในการพั ฒนากระบวนการบริ หารการเรีย นรู๎ ให๎ สอดคล๎ องตามความหมายและ
หลักการ รวมทั้งแนวการจัดการศึกษาแหํงพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 แก๎ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่
2) พ.ศ. 2545 ด๎วยการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน จํานวน 5 แหลํง ประกอบด๎วย
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แหลํงเรียนรูส๎ กูํ ารเป็นแผนทีเ่ ดินดิน

168

 เพื่อให๎นักเรียนได๎พฒ
ั นากระบวนการคิดขั้นสูงจากการมีสํวนรํวมในการทํางานรํวมกันอยํางตํอเนื่อง
 เพื่อให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎สิ่งที่อยูํโดยรอบตัวเองและมองเห็นคุณคําของสาระความรู๎ที่นําไปใช๎ประโยชน์
ในชีวิตประจําวันได๎
 เพื่อให๎นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอสิ่งแวดล๎อมและมีพฤติกรรมที่ชํวยสํงเสริมปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
 เพื่อพัฒนาสภาพแวดล๎อมในโรงเรียนให๎มีบรรยากาศที่เอื้อตํอการเรียนรู๎และเอื้อตํอการมีสุขภาพที่ดี
แนวทางการพัฒนา ดําเนินการเชิงระบบ ดังแผนภูมิ
แผนภูมทิ ี่ 1 แสดงกรอบแนวทางในการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎
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แหลํงเรียนรู๎

โรงอาหารนําใช๎

การเพาะเลี้ยง
ไส๎เดือนดิน

โมเดลหญ๎าแฝก
สายพันธุ์ 12

ภูมิทัศน์
แหลํงน้ํา

สวนสมุนไพร

วัตถุประสงค์

ใช๎ประโยชน์ใน
ชีวิตประจําวัน

พัฒนาเจตคติที่
ดีตํอสิ่งแวดล๎อม

บรรยากาศเอื้อ
ตํอการเรียนรู๎/
สุขภาพดี

2556

กระบวนการคิด
อยํางตํอเนื่อง

ผลที่ได๎รับ

OSOI

นักเรียนเป็นบุคคลแหํง
การเรียนรู๎
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ครูมีการปรับเปลี่ยน
เทคนิควิธีการ
กระบวนการจัดการเรียนรู๎
อยํางตํอเนื่อง สม่ําเสมอ

โรงเรียนเป็นสังคม
แหํงการเรียนรู๎

2556
OSOI

ผลทีเ่ กิดกับผูเ๎ รียน อาทิ
 นักเรียนโรงเรียนหอพระมีความสามารถด๎านการ
คิดในปีการศึกษา 2554 ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ
ประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษามาตรฐ านที่ 4 ผู๎ เ รี ย นมี
ความสามารถในการคิ ด อยํ า งมี ร ะบบ คิ ด สร๎ า งสรรค์ ตั ด สิ น ใจ
แก๎ปัญหาได๎อยํางมีสติเหตุผลรายละเอียดตามตัวบํงชี้ดังนี้
ตัวบํงชี้ที่ 1 ผู๎เรี ยนร๎อยละ 92.15 สามารถสรุ ป
ความคิดจากเรื่องที่อําน ฟัง และพูดและสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเองอยูํในระดับคุณภาพ 54 ซึ่งมีรายละเอียดของ
ระดับคุณภาพ 4 คือสามารถแยกแยะข๎อเท็จจริง รายละเอียดและสรุป
ความคิดตามมิติที่กําหนดเชื่อมโ ยงความสัมพันธ์ระหวํางกลุํมความคิด
และสามารถเชื่อมโยงความรู๎เดิมกับความรู๎ใหมํและเสนอความคิดเห็น
โดยมีเหตุผลประกอบได๎
 โครงงานนักเรียนเรื่อง การกําจัดลูกน้ํายุงลายด๎วยการเลี้ยงปลาหางนกยูงและปรับระบบนิเวศ
แหลํงน้ําโดยใช๎วัชพืชได๎รับรางวัลเหรียญทองจากการแขํงขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ
ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2554
 การเพาะเลี้ยงไส๎เดือน เพื่อปรับระบบนิเวศ ได๎รับคัดเลือกจากศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหมํ
ให๎เป็ นโครงงานสุขภาพดีเดํ นสิ่งแวดล๎อ มระดั บเขตดีเดํน และได๎รับรางวัล ดีเดํน โครงงานสุ ขภาพของนั กเรีย น
ปีง บประมาณ 2556 ประเภทโครงงานด๎านอนามั ยสิ่ง แวดล๎ อมระดับมั ธยมศึ กษา กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ฯลฯ
ผลทีเ่ กิดขึน้ กับครู อาทิ
 ครูจํานวนร๎อยละ 100 มีการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง
 ครูมีการสร๎างและผลิตนวัตกรรมการเรียนการอสนและสํงเข๎ารํวมประกวดแขํงขันจนได๎รับ
รางวัล เชํน นายพงษ์พันธ์ นิลคงได๎รับนวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎ที่สํงเสริมทักษะชีวิตด๎านสื่อการศึกษาประเภท
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ผลสําเร็จทีเ่ กิดจากการดําเนินงาน
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สื่ อ เกมคอมพิ ว เตอร์ นางอํ า
พรรณ ใจแนํน ได๎รั บรางวั ล
“ลูกโลกสี เขียว ประเภทกลุํม
เยาวชนคนต๎นน้ํา ครั้ง ที่ 13 ”
จากสถาบันลุกโลกสีเขียว และ
นางชริ ญ ไทยตรง ได๎ รั บ
รางวัล Best Practice การเขียนแผนการเรียนรู๎วิชาภูมิศาสตร์จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ฯลฯ
ผลทีเ่ กิดขึน้ กับโรงเรียน อาทิ
 โรงเรียนได๎รับรางวัลมาตรฐานโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพระดับทองจากกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2554
 โรงเรียนได๎รับรางวัลมาตรฐานโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพระดับเพชรจากกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2555
 โรงเรียนได๎รับการคัดเลือกเป็นศูนย์การจัดการเรียนรู๎พระราชกรณียกิจและขยายผล
พระราชดําริในสถานศึกษา ระดับอําเภอเมือง เชียงใหมํ ฯลฯ
ผลทีเ่ กิดขึน้ กับชุมชน อาทิ
 ชุมชนได๎มีสํวนรํวมในการใช๎ผลผลิตที่ได๎จากการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎แหลํงเรียนรู๎
ได๎แกํ น้ํายาล๎างจานชีวภาพผสมสารสกัดเมล็ดมะรุม สาหรํายหางกระรอก ปุ๋ยหมักน้ําไส๎เดือนดิน ปุ๋ยมูลไส๎เดือน
ดิน กล๎าพันธุ์สมุนไพร และต๎นกล๎าหญ๎าแฝก
 ชุมชนได๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับโรงเรียนในการดําเนินกิจกรรมการใช๎แหลํงเรียนรู๎ได๎แกํ
การแลกพันธุ์สมุนไพร การเพาะเลี้ยงสาหรํายหางกระรอก และการปลูกหญ๎าแฝก ฯลฯ

เกียรติภมู แิ หํงความสําเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว
ได๎รบั รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจําปี 2556

OSOI

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ;
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นางนิตยา

บุญเป็ง ผู๎อํานวยการโรงเรียน

G 26

พระบรมราชินีนาถ (วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2534 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา)
จากพระราชดํารัสดังกลําวแสดงให๎เห็นถึงพระเมตตาของสมเด็จ พระนางเจ๎าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ที่มี
ตํอปวงชนชาวไทย พระองค์จึงจัดตั้งโครงการศูนย์ศิลป์ปาชีพขึ้นทั่วทุกภูมิภาค อีกทั้งเป็นการสํงเสริมให๎มีการธํารง
รักษาสมบัติศิลป์แหํงแผํนดิ นไทย พระองค์สนับสนุนให๎ประชาชนมีความรู๎ความสามารถนํา ภูมิปัญ ญาท๎องถิ่น
ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมของชาติไทยมาผลิตเป็นชิ้นงานอันทรงคุณคํา สามารถประกอบอาชีพสร๎างรายได๎ให๎กับ
ครอบครัวด๎วยตนเอง หลุดพ๎นจากความทุกข์ยาก และด๎วยสายพระเนตรยาวไกลของ สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระองค์ทรงพัฒนาให๎ประชาชนมีความรู๎และเห็นคุณคําของศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการการ
ธํารงรักษาสมบัติศิลป์แหํงแผํนดินไทย
โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ ตั้งอยูํในเขตพระบรมมหาราชวัง กํอตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2525 เปิด
สอนตั้งแตํ ชั้นปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็น
องค์ประธาน

2556

“ข๎าพเจ๎าได๎ตามเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ทรงนํา
ของพระราชทาน ไปชํวยเหลือราษฎร มักจะเป็นเครือ่ งอุปโภค บริโภค
แล๎ว ก็รับ สั่ง กับข๎า พเจ๎า วํา การชํวยเหลือ แบบนี้ เป็นการชํว ยเหลือ
เฉพาะหน๎า ซึ่งชํวยเขาไมํได๎จริงๆ ไมํเพียงพอ ทรงคิดวําทําอยํางไร จึง
จะชํวยเหลือชาวบ๎าน เป็นระยะยาว คือ ทําให๎เขา มีหวัง ที่จะอยูํดี
กินดีขนึ้ …ข๎าพเจ๎าจึงเริม่ คิดหาอาชีพเสริมให๎แกํครอบครัวชาวนาชาวไรํ
และพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูหํ วั ก็ทรงหาแหลํงน้ํา ให๎การทําไรํทํานา
ของเขาเป็นผลตํอประเทศชาติ
ตํอบ๎านเมือง ทรงพระดําเนินไป
ดู ต ามไรํ ข องเขาตํ า งๆ ทรงคิ ด วํ า นี่ เ ป็ น การให๎ กํ า ลั ง ใจ …” พระราชดํ า รั ส สมเด็ จ พระนางเจ๎ า สิ ริ กิ ติ์

OSOI

“โรงเรีย นพระตํ าหนักสวนกุหลาบ ถนนมหาราช แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ สังกัดสํานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาก รุ ง เทพมหานคร
จั ง หวั ด
กรุ ง เทพมหานคร สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ได๎ สร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
นวัตกรรมด๎านแหลํงเรียนรู๎ เรื่องโครงการ “วิถีชีวีจากน้ําพระทัย ด๎วย
สายพระเนตรยาวไกลแมํของแผํนดิน ”
การพัฒ นานวั ต กรรมแหลํ ง เรี ย นรู๎ ดั ง กลํ า ว เกิด จากความ
ซาบซึ้งในพระราชดํารัส สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
(วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2534 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา) ความ
วํา...
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โครงการ “วิถชี วี จี ากน้าํ พระทัย ด๎วยสายพระเนตรยาวไกลแมํของแผํนดิน”
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จากบริ บ ทและสภาพแวดล๎ อ มภายในโรงเรี ย นพระตํ า หนั ก สวน
กุหลาบ ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของพระบรมมหาราชวัง จึงพรั่งพร๎อมไปด๎วยแหลํง
เรียนรู๎ ทางด๎านศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณคํา เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบ
ทอดมาช๎านาน จากบริบทของโรงเรียน ประตูเข๎า-ออก ที่นักเรียนเดินผําน มี
เจ๎าหน๎าที่ของสํานักพระราชวังปฏิบัติหน๎าที่ในการร๎อยดอกไม๎สด งานใบตอง
งานปักษ์ และอื่นๆ และติดกับอาณาเขตบริเวณโรงเรียนมีหนํวยงานในสํานัก
พระราชวังที่มีความสําคัญในการธํารงรักษางานศิลป์ตํางๆ ทั้งงานปั้น งาน
แกะ งานชํางสิบหมูํ ซึ่งเจ๎าหน๎าที่แตํละคนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด๎านในการปฏิบัติหน๎าที่นั้นๆ แตํจากบริบท
ดังกลําวด๎วยความเคยชินของนักเรียนเห็นสิ่งเหลํานั้นอยูํเป็นประจํา จึงมิได๎ชํวยให๎นักเรียนเกิดความสนใจหรือเห็น
ความสําคัญของงานเหลํานั้น ทั้งที่เป็นสิ่งใกล๎ตัวนักเรียน ผู๎บริหารจึงเห็นวําจากบริบทของโรงเรียนพระตําหนักสวน
กุหลาบ มีความเหมาะสมเป็นแหลํงเรียนรู๎ที่มีคุณคําแตํยังใช๎ประโยชน์ในการจัดการศึกษาไมํคุ๎มคํา จึงมีแนวคิดวํา
ควรมีการจัดประสบการณ์เรียนรู๎สําหรับเด็กปฐมวัยเพื่อเป็นการวางรากฐานให๎นักเรียนเห็นความสําคัญของงาน
ฝีมือและงานศิลป์ตํางๆ
จากสภาพดังกลําวข๎างต๎นนับวําเป็นปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดังนั้น คิดวํา สิ่ง
ที่จะทําให๎นักเรียนเห็นความสําคัญของงานฝีมือ เพื่อการธํารงรักษางานศิลป์ตํางๆ นั้น จะต๎องเกิดจาก การ
พัฒนาการศึกษาให๎มีคุณภาพโดยใช๎แหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียนพัฒนาคุณภาพนักเรียน ซึ่งเป็นคนกลุํมหนึ่ง ของ
ชุมชนที่จะเติบโตเป็นผู๎ใหญํในอนาคตสามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหมํได๎ ซึ่งการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ ให๎
เกิ ด ประสิ ท ธิ ภาพนั้ น ต๎ อ งอาศั ย แหลํ ง เรีย นรู๎ ที่ห ลากหลายทั้ ง แหลํ ง เรี ย นรู๎ทั้ ง ภายในและภายนอก มีก ารจั ด
สภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของเด็ก มีปราชญ์ชาวบ๎านที่มีความรู๎ความสามารถในการถํายทอดภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น ให๎เด็กๆ ได๎เกิดการเรียนรู๎จากประสบการณ์ตรง
เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ในปี
พุทธศักราช 2555 เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีแกํพสกนิกรชาวไทย คณะครูปฐมวัย จึงได๎
รํวมกับผู๎บริหาร ผู๎ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ได๎ออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ เพื่อเป็น
การเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จึงได๎น๎อมนําพระราชกรณียกิจ ที่พระองค์
ทรงบําบัดทุกข์ บํารุงสุขตํอพสกนิกรชาวไทย อีกทั้งพระองค์ทรงนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว สํงเสริมให๎ปวงชนชาวไทยใช๎ชีวิตอยํา งพอเพียง มีการประกอบอาชีพ
และดํ า รงชี วิ ต อยํ า งมี ส ติ ตั้ ง อยูํ ใ นความไมํ ป ระมาท จึ ง ได๎ เ กิ ด เป็ น โครงการ “วิ ถี ชี วี จ ากน้ํ า พระทั ย
ด๎ ว ยสายพระเนตรยาวไกลแมํ ข องแผํ น ดิ น ” โดยใช๎ แ หลํ ง เรี ย นรู๎ ใ นโรงเรี ย นพระตํ า หนั ก สวนกุ ห ลาบใน
การจัดการศึกษาครั้งนี้ ด๎วยวัตถุประสงค์สําคัญ ดังนี้

ภาพที่ 1 หลั ก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง

สังคมไทย สามารถนํามาประยุกต์ใช๎ได๎ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา
มุํงเน๎นการรอดพ๎นจากภัยและวิกฤต เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา โรงเรียนสมควรนําหลักคิด
ดังกลําวสูํการปฏิบัติให๎เป็นรูปธรรม เพื่อให๎นักเรียนมีอุปนิสัยพอเพียง การน๎อมนําหลักคิดสูํการปฏิบัติใน
สถานศึกษา พอสรุปได๎ ดังนี้
ความพอประมาณ โรงเรียนจะเน๎นให๎นักเรียน ปฏิบัติงานบนพื้นฐานความพอเหมาะ พอควร ไมํสร๎าง
ความเดือดร๎อนให๎แกํตนเองและผู๎อื่น ฯลฯ
ความมีเหตุผล นักเรียนในโรงเรียน จะดําเนินงานอยํางมีเหตุมีผล โดยพิจารณาจากเหตุ และศึกษาปัจจัย
ที่เกี่ยวข๎อง ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวําจะได๎รับ ฯลฯ
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มีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของ
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5.2 การออกแบบนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนา
จากการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต๎องการของนักเรียน ชุมชน ผู๎บริหาร คณะครู พร๎อม
ด๎ ว ยคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐาน จึง ศึ กษาค๎ นคว๎า เอกสารทาง
วิชาการ เพื่อหาแนวทางแก๎ปัญหาและ
พั ฒ นา จึ ง ได๎ ก รอบแนวคิ ด พื้ น ฐาน
สํ า คั ญ ในการพั ฒ นากิ จ กรรมการจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู๎ ดังนี้
การจัดการความรู๎ให๎แกํ
นักเรียน ให๎รู๎จักคิดเป็น ทําเป็น
แก๎ปัญหาเป็น โดยใช๎พระราชดํารัสที่
เป็นหลักคิดในการดําเนินชีวิต
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็น
ปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยูํ
และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดย

รางวัลเหรี ยญทองแดง 42 เรื่ อง | [Pick the date]

วัตถุประสงค์
 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษา ในปี
พุทธศักราช 2555
 เพื่อให๎นักเรียนใช๎แหลํงเรียนรู๎ โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบในการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎
และรํวมสืบสานพระราชปณิธาน การธํารงรักษาสมบัติศิลป์แหํงแผํนดินไทย
 เพื่อพัฒนานักเรียนให๎สามารถสร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง จากการปฏิบัติจริง ในแหลํง เรียนรู๎ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ
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การมีภูมิคุ๎มกันในตัวที่ดี นักเรียนจะไมํปฏิบัติตนบนความเสี่ยง แตํจะเตรียมความพร๎อมเพื่อรับผลกระทบ
ที่คาดวําจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงตําง ๆ โดยคํานึง ถึงความเป็นไปได๎ของตนเองที่จะเป็นลูกที่ดีของพํอแมํ
ฯลฯ
สําหรับเงื่อนไข ความรู๎ สร๎างนิสัยใฝุรู๎ใฝุเรียนให๎นักเรียนหาความรู๎เพิ่มเติมเสนอเพื่อพัฒนาตนเองให๎รอบ
รู๎ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ฯลฯ
สํ ว นเงื่ อ นไข คุ ณ ธรรม เสริ ม สร๎ า งคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานของ นั ก เรี ย นทั้ ง ด๎ า นจิ ต ใจ และการกระทํ า
ประกอบด๎วยมีความตระหนักในคุณธรรม ตั้งมั่นในความดี มีความขยัน ซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความเพียร ใช๎
สติปัญญาในการดําเนินชีวิตอยํางพอเพียง
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วิธีการพัฒนา : การจัดกิจกรรม แบํงออกเป็นฐานการเรียนรู๎ ทั้งหมด 6 ฐาน อาทิ
1. ฐานพุํมน๎อยร๎อยด๎วยใจ
2. ฐานสานสวยด๎วยมือเรา
3. ฐานมือน๎อยสร๎างสรรค์ มหัศจรรย์ดินเหนียว
4. ฐานแขนถ๎อยร๎อยรัก 80 พรรษามหาราชินี
5. ฐานปักสะดึง กรึงไหม
6. ฐานปักษ์ใต๎สไตล์มัดย๎อม
ซึ่งจากกิจกรรมการเรียนรู๎ทั้ง 6 ฐาน นักเรียนทั้งระดับสายชั้นปฐมวัย จะต๎องมีการแลกเปลี่ยนรู๎
กันและกัน นําไปสูํการจัดกิจกรรมโดยผํานประสบการณ์

ซึ่ง

ขั้นตอนการดําเนินงานพัฒนา
ดํา เนิ น การโดยการจั ด ประสบการณ์
การเรียนรู๎และบูรณาการจากหนํวย เมืองไทยที่
รั ก อี ก ทั้ ง ความสนใจของเด็ ก ๆ ในความ
กระหายใครํ รู๎ จึ ง มี ก ารจั ด การเรี ย นเป็ น ภาค
ตํางๆ ของประเทศไทย เรียนรู๎ถึง พระเมตตา
ข อ ง ข อ ง ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ๎ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชิ นี น าถ ได๎ ท รงตั้ ง ศู น ย์ ศิ ลปะชี พ
เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนมีอาชีพเลี้ยงตนเอง
จากการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนครั้งนี้ทําให๎เด็กๆ ได๎ ซาบซึ้งถึงพระเมตตาของสมเด็จพระนาง
เจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

C

ตรวจสอบ ทบทวน กํากับติดตาม
1. กําหนดวิธีการ เครื่องมือประเมินผล
2. ผู๎เกี่ยวข๎องประเมินผล การสร๎าง พัฒนาแหลํงการเรียนรู๎
3. วิเคราะห์ข๎อมูล สรุปผล การสร๎าง พัฒนา และใช๎แหลํงการเรียนรู๎

สําเร็จ
สรุปและรายงานผลการสร๎างและพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎
- สรุปรายงานการพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎
- สํงเสริมสนับสนุนพัฒนาตํอยอด

OSOI

A
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D

แนวทางการสร๎าง พัฒนาใช๎แหลํงการเรียนรู๎
1. จัดตั้งคณะผู๎รับผิดชอบแหลํงการเรียนรู๎
2. สํารวจวิเคราะห์ความพร๎อมของแหลํงการเรียนรู๎ในโรงเรียนและชุมชน
3. กําหนดแหลํงการเรียนรู๎และจัดระบบสารสนเทศ
4. สร๎างและพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎
5. ใช๎แหลํงการเรียนรู๎
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แนวทางการวางแผน
1. กําหนดนโยบายการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎
2. จัดตั้งคณะกรรมการ
P
3. จัดทําแผนงานพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎
4. สร๎างความเข๎าใจแกํบุคลากรของโรงเรียนและชุมชน
5. ประชาสัมพันธ์โรงการ
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การจัดทําหนํวยการเรียนรู๎เรื่อง “เมืองไทยที่รัก ” แบํงตามอุตุนิยมวิทยาออกเป็น 5 ภาค ได๎แกํ ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต๎ คณะครูและนักเรียนจึงรํวมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
ตามภูมิปัญญาท๎องถิ่นในแตํละภาค
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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โครงการพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ

เพียเจต์ ทฤษฎีพัฒนาสติปัญญา

โครงการ วิถชี วี แี หํงสาย
ธารา พระเมตตาแมํของ
แผํนดิน

เมืองไทยที่รัก แบํงตามอุตุนยิ มวิทยาออกเป็น ภาค 5

แหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ

ภาคเหนือภา ,คตะวันออกเฉียงเหนือภาค ,
ภาคตะวันออก และภาคใต๎ ,กลาง

การแตํงกาย

2556

อาหาร

ภาษา

ภูมิศาสตร์

การประกอบอาชีพ
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โดยสรุปแล๎ว โครงการ “วิถชี วี ีจากน้าํ พระทัย ด๎วยสายพระเนตรยาวไกลแมํของแผํนดิน”
แผนผังความคิดโครงการ “วิถีชีวีจากน้ําพระทัย ด๎วยสายพระเนตรยาวไกลแมํของแผํนดิน”
การจัดฐานกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู๎ตามภาคตํางๆจากแหลํงเรียนรู๎ โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ
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 ภาคเหนือ : กิจกรรม “แขวนถ๎อยร๎อยรัก 80 พรรษา มหา

 ภาคกลาง : กิจกรรม “มือน๎อยสร๎างสรรค์ มหัศจรรย์ดนิ เหนียว
 ภาคตะวันออก : “กิจกรรมสานสวยด๎วยมือเรา
 ภาคใต๎ :กิจกรรม “ปักษ์ใต๎สไตล์มัดย๎อม”

ผลความสําเร็จการใช๎นวัตกรรมที่เกิดขึ้นกับผู๎เรียน อาทิ
 เพื่อรํวมสืบสานพระราชปณิ ธานในการธํารงรักษาสมบั ติ
ศิลป์แหํงแผํนดินไทย
 เพื่ อ ปลู ก จิ ต สํ า นึ ก รู๎ จั ก วิ ถี ชี วิ ต และรู๎ คุ ณ คํ า ภู มิ ปั ญ ญา
ท๎องถิ่ น ความเป็ นมาและวั ฒนธรรม ประเพณีท๎อ งถิ่น ฉั นจะสร๎า ง
ความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษา วัฒนธรรมประเพณีอยํางยั่งยืน
ครู อาทิ ได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ประสบการณ์ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ตํางๆ และนํามาปรับใช๎ในชีวิตประจําวันอีกทั้งสํงเสริมให๎เด็กเห็นคุณคํา
วิถีชีวิต ความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทยและนํามาประยุกต์ใช๎ ใน
ชีวิตประจําวัน
ผู๎บริหาร
: มี สํ ว นรํ ว มและให๎ ก ารสนั บ สนุ น คณะครู
ผู๎ปกครอง ชุมชนในการดําเนินโครงการ
สถานศึกษา : เป็นที่ยอมรับและวางใจของชุมชนในการจัดการเรียนรู๎
ชุมชน
: มีสํวนรํวมในการจัดประสบการณ์เรียนเรียนรู๎ในวัยเด็กและมีแหลํงเรียนรู๎

รางวัลเหรี ยญทองแดง 42 เรื่ อง | [Pick the date]

ไหม”

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กิจกรรม “ปักสะดึง กรึง

2556

ราชินี”

ผูเ้ สนอนวัตกรรม ; นางพัฒนา เกตุกาญจโน ผู๎อํานวยการโรงเรียน

OSOI

เกียรติภมู แิ หํงความสําเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว ได๎รับรางวัล
เหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจําปี 2556
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