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โดยใช เทคนิค TEAM TEACHING

ป

ฐมบท และ ปรากฏการณแ
ณ โรงเรียนวัดบางลาภู
โรงเรียนวัดบางลาภู ถนน โสภิต
วัชรกิจประชาสรรคแ ตาบลบางครก
อาเภอ บานแหลม จังหวัดเพชรบุรี
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต1 ปใจจุบัน นาย
ตรีศูร พงษแพันธุแ ดารงตาแหนง
ผูอานวยการโรงเรียน
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ปใญหาสาคัญปใญหาหนึ่งที่โรงเรียนเผชิญใน
ปใจจุบันซึ่งจาเป็นตองเรงดาเนินแกไขในสองประเด็นหลัก ไดแก

1

1. ดานผูเรียน ปใญหาที่พบ ผูเรียนขาดความรูที่ลึกซึ้งในเรื่อง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูเรียนขาด
คุณลักษณะอันพึงประสงคแตามหลักสูตรสถานศึกษากาหนด ไดแก การ
ดารงชีวติ อยูพ อเพียงโดยมีเป็นพฤติกรรมไมพึงประสงคแอาทิ ใชจาย
ฟุุมเฟือย ขาดการออมทรัพยแ ใชสิ่งของอยางฟุุมเฟือย ไมพิทักษแรักษาสิ่งแวดลอม ซึ่งพฤติกรรมที่พบบอย เชน การฉีก

ทั้งในระดับเขตพื้นที่ และระดับสถานศึกษาในสังกัดอยาง
เป็นรูปธรรม โดยการกาหนดเป็นวิสัยทัศนแ และกลยุทธแ ไว
ในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2555 ไดแก
“สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
เป็นหนวยงานหลักในการจัดการศึกษาภาคบังคับอยางมี
คุณภาพตามมาตรฐานมีความเสมอภาคดานโอกาส มี
คุณธรรม จริยธรรม สามารถสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม
ทองถิ่น ประเพณีเมืองเพชรบุรี ควบคูกับการใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสมสูสากล เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยความรวมมือของทุก
ภาคสวน”ภายใตกลยุทธแ คือ “ปลูกฝใงคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขตสานักงานเขตพื้ 1

ข
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2. ดานครูและบุคลากร ปใญหาสาคัญ ไดแก ปใญหาการ
ขาดแคลนครู ครูไมครบชั้น ครูยังมิไดนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน
อยางเหมาะสม บางสวนมิไดนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตแ และใชในการปฏิบัติงานอยางสมบูรณแ
สภาพปใจจุบัน
ปใญหาดังกลาว เป็นปใญหาในภาพรวมของการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1จึงไดนากลยุทธแของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปขยายผลสูการปฏิบัติ
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กระดาษสมุดมาพับเลน การใชดินสอ ปากกายังไมหมดแลวทิ้ง
การเปิดน้าทิ้งไว การเปิดไฟฟูาทิ้งไว การทิ้งขยะไมเป็นที่ การไม
คัดแยกขยะ ทิ้งขยะลงแมน้า เป็นตน
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อคนพบ
ตนแบบของแนวทางการพัฒนา
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ดวยความตระหนักถึงความสาคัญดังกลาว
ผูบริหาร และคณะครูโรงเรียนวัดบางลาภูจึงไดเริ่ม
ดาเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยการจัดกิจกรรมชุมนุมยุวเกษตรกรตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งอยูใน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการทางานและการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามแนวทางของหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงใหสอดคลองกับสภาพบริบทเศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชนซึ่งผูปกครองนักเรียนสวนใหญมีฐานะ
ยากจนจึงดาเนินการจัด กิจกรรมชุมนุมยุวเกษตรกรตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสงเสริมและสนับสนุน
ใหผูเรียนนาความรูและทักษะที่ไดจากการเรียนรูและการฝึก
ประสบการณแจากกิจกรรมชุมนุมดังกลาวไปใชที่บาน ทาให
ครอบครัวของนักเรียนมีการลดรายจายเพิ่มรายไดและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตอไปโดยไดนอมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารและจัดกิจกรรมการ
เรียนรูในโรงเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งไดพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรูชุมนุมแบบบูรณาการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช เทคนิค TEAM TEACHING
เพื่อเป็นแนวทางในการแกปใญหาดังกลาวไดอยางยั่งยืนสืบไป
โดยมีวตั ถุประสงคแสาคัญ ประกอบดวย
1.เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ชุมนุมแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยใชเทคนิค TEAM TEACHING ของโรงเรียนวัดบางลาภู
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2.เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทีทักษะการคิดวิเคราะหแตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะ
พื้นฐานอาชีพเกษตรกรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคแ “อยูอยางพอเพียง”
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3.เพื่อเพื่อพัฒนาครู ใหมีความรู ความเขาใจและทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรูชุมนุมแบบบูรณาการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใชเทคนิค TEAM TEACHING

ภู

มิปญ
ใ ญาสรางสรรคแ
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

โดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ
 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะตองเป็นไปอยางมีเหตุผล
โดยพิจารณาจากเหตุปใจจัยที่เกี่ยวของตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้น ๆ อยางรอบคอบ
 การมีภมู ิคมุ กันทีด่ ีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการ เปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ
ที่จะเกิดขึ้นทั้งในอนาคตอันใกลและไกล
สาหรับเงือ่ นไข การตัดสินใจและการดาเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้น ตองอาศัยทั้งความรู
และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน ประกอบดวย
เงือ่ นไขความรูประกอบดวย ความรอบรู เกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยาง รอบดาน ความ
รอบคอบที่จะนาความรูแหลงนั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้น
ปฏิบัติ
เงือ่ นไขคุณธรรมที่จะตองเสริมสรางประกอบดวยมีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตยแและมีความ
อดทน มีความเพียรใชสติปใญญาในการดาเนินชีวิต
การนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตแใชคือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พรอมรับตอการ
เปลี่ยนแปลงในทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม จากหลักการและแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงดังกลาวขางตนสรุปเป็นแผนภาพไดดังนี้
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3.คานิยามความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะพรอม ๆ กัน ดังนี้
 ความพอประมาณหมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไป และไมมากเกินไป
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2 .คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนามาประยุกตแใชกับการปฏิบัติตนไดในทุก
ระดับโดยเนนการปฏิบัติบนทางสายกลางและการพัฒนาอยางเป็นขั้นตอน
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การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาดาเนินการผานการจัดกิจกรรม
การเรียนรูชุมนุมแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช
เทคนิค TEAM TEACHING ของโรงเรียนวัดบางลาภูภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ใน 5 มิติ
1.กรอบแนวคิดเป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะ
เป็นโดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชวี ติ ดัง้ เดิมของสังคมไทยสามารถนามาประยุกตแใชไดตลอดเวลา
และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัย
และวิกฤต เพื่อความมัน่ คงและความยัง่ ยืนของการพัฒนา

4
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หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดาริ

5

การจัดกิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม เป็นกิจกรรมที่กาหนดไวใหเป็นกิจกรรมหนึ่งของกิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ของหลักสูตรโรงเรียนวัดบางลาภู พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ดังนี้

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ บบบูรณาการ

สาเหตุทตี่ อ งบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอน มี
ดังนี้
1. วิถีชีวิตจริงของคนเรามีเรื่องราวตาง ๆ ที่มีความสัมพันธแ
ซึ่งกันและกัน ไมไดแยกออกจากกันเป็นเรื่อง ๆ
2. ผูเรียนจะเรียนรูไดดีขึ้นและเรียนรูอยางมีความหมาย เมื่อมีการบูรณาการเขากับชีวิตจริงโดยเรียนรูในสิ่งที่
ใกลตัวแลวขยายกวางไกลตัวออกไป
3. การขยายตัวของความรูในปใจจุบัน ขยายไปอยางรวดเร็วมาก มีเรื่องใหม ๆ เพิ่มขึ้นมากมาย จึงจาเป็นที่
จะตองเลือกสาระที่สาคัญและจาเป็นใหผูเรียนในเวลาที่เทาเดิม
4. ไมมีหลักสูตรวิชาใดเพียงวิชาเดียวที่สาเร็จรูป และ สามารถนาไปใชแกปใญหาทุกอยางที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง
ได
5. เนื้อหาวิชาตาง ๆ ที่ใกลเคียงกัน หรือเกี่ยวของกัน ควรนามาเชื่อมโยงกันเพื่อใหผูเรียนรูอ ยางมีความหมาย
ลดความซ้าซอนเชิงเนื้อหาวิชา ลดเวลา แบงเบาภาระของครูผูสอน
6. เปิดโอกาสใหผูเรียนไดใชความรู ความคิด ความสามารถ และทักษะที่หลากหลาย
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การบูรณาการ หมายถึงการเรียนรูที่เชื่อมโยงศาสตรแหรือ
เนื้อหาสาขาวิชาตาง ๆที่มีความสัมพันธแเกี่ยวของกันมาผสมผสานเขา
ดวยกันเพื่อใหเกิดความรูที่มีความหมาย มีความหลากหลาย และ
สามารถนาไปใชประโยชนแไดจริงในชีวิติประจาวัน
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ2542 .ศ.หมวดที่ 4มาตรา 23กาหนดไววา “การจัดการศึกษา ทั้ง
การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ตองเนนความสาคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และ
บูรณาการตามความเหมาะสมในแตละระดับการศึกษา และใน
มาตรา 24(4) ไดกาหนดไววา“ การจัดการเรียนการสอนโดย
ผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้ง
ปลูกฝใงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคแในทุก
วิชา”

การสอนเป็นคณะ (Team Teaching) เป็นการทางานรวมกันของครู ตั้งแตสอนขึ้นไปรวมกันวางแผนการ
สอน ทางานรวมกัน และรับผิดชอบ ในการเรียนการสอนนักเรียนกลุมเดียวกันครบทั้งกระบวนการ ผูสอนอาจเลือกวิธี

OSOI

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ บบ TEAM TEACHING

6

สอนใด ๆ ก็ไดตามความเหมาะสมกับเนื้อหาของการเรียน การสอนเป็นคณะนั้นมีประโยชนแ หากจะนามาใชใน
โรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและตัวครูใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยนาเอาศักยภาพของผูสอนและผูเรียน
ออกมาใชใหมากที่สุด ไดมีการสอนในโรงเรียนไทยมาแลว โดยเฉพาะโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยตาง ๆ
จากกรอบแนวคิด และทฤษฎี ที่ไดกลาวมาขางตนทางโรงเรียนจึงไดสังเคราะหแมาเป็นกรอบแนวคิดในการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูชุมนุมแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใชเทคนิค TEAM
TEACHING ของโรงเรียนวัดบางลาภูไดดังนี้
กรอบแนวคิดการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูช มุ นุมแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยใชเทคนิค TEAM TEACHINGของโรงเรียนวัดบางลาภู

รางวัลเหรี ยญทอง 19 เรื่ อง |

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ผูเ รียน

2557

การจัดกิจกรรม
ชุมนุมยุวเกษตรกรฯ

การการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบ TEAM TEACHING

OSOI

ผลการดาเนินงาน

7

การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแ บบบูรณาการ

โรงเรียนไดดาเนินการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ชุมนุมแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ใชเทคนิค TEAM TEACHINGอาทิ
ขั้นที่ 1 สรางความตระหนัก (Awarenessซึ่งเป็น (
ขั้นตอนที่สาคัญที่สุด เพื่อใหครู เกิดความสานึก เห็นคุณคา และ
ความสาคัญ ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและจัดกิจกรรม
การเรียนรูชุมนุมแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยใชเทคนิค TEAM TEACHING ขั้นที่ 2 การใหความรู
ความเขาใจ และฝึกทักษะ( Trainingเพื่อใหครู ความรู ความเขาใจ (

ใหกับครู และบุคลากร ดาเนินการ อาทิศึกษา คนควาดวยตนเอง,ประชุมWorkshop, อบรมสัมมนา,ศึกษาดูงาน
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติอยางมีระบบ(Action(การปฎิบัติ ถือวาเป็นขั้นตอนสาคัญของการนอมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูการจัดกิจกรรมการเรียนรูชุมนุมแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช
เทคนิค TEAM TEACHING อาทิ,วางแผนและออกแบบการดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูชุมนุมแบบบูรณาการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใชเทคนิค TEAM TEACHING โดยการมีสวนรวมของทุกฝุาย
ดาเนินการตามที่ไดออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูชุมนุมแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยใชเทคนิค TEAM TEACHINGไดแกจัดทาฐานการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับใชจัด
กิจกรรมชุมนุมยุวเกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 5 ฐานการเรียนรู อาทิ,ฐานกิจกรรมการ
เรียนรูเรื่องการเพาะเห็ดนางฟูา, ฐานกิจกรรมการเรียนรูเรื่องการการปลูกผักปลอดสารพิษ ,ฐานกิจกรรมการเรียนรู
เรื่องการการลี้ยงปลาดุกในบอซีเมนตแ , ฐานกิจกรรมการเรียนรูเรื่องการการเพาะเลี้ยงกลวยไม , ฐานกิจกรรมการ
เรียนรูเรื่องการการปลูกมะลิ

2557

เศรษฐกิจพอเพียงโดยใชเทคนิค TEAM TEACHING โดยดาเนินการดวยวิธีการใหความรู ความเขาใจ และฝึกทักษะ

รางวัลเหรี ยญทอง 19 เรื่ อง |

จัดกิจกรรมการเรียนรูชุมนุมแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของ

กิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟูา ครูผูรับผิดชอบ คือ นางละเมียด ไทยแท

OSOI

จัดใหมีกิจกรรมชุมนุมยุวเกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยกาหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งมี
5 กิจกรรมการเรียนรู ไดแก

8

กิจกรรมการปลูกผักปลอด
สารพิษ ครูผูรับผิดชอบ คือ นายชัยวัฒนแ ปานฉ่า
กิจกรรมการลี้ยงปลาดุกในบอซีเมนตแ ครูผูรับผิดชอบ คือ นาง
กัญญารัตนแ พูลพิพัฒนแ

2557

รางวัลเหรี ยญทอง 19 เรื่ อง |

กิจกรรมการเพาะเลี้ยงกลวยไม ครูผูรับผิดชอบ คือ นางปใทมา
เผาสาราญ
 กิจกรรมการปลูกมะลิ ครูผูรับผิดชอบ คือ นางสาวโสภา เที่ยว
หาทรัพยแ
จัดแบงครูผูรับผิดชอบฐานละ 1คน ตามความสนใจและความถนัด
โดยครูมีหนาที่เป็นครูที่ปรึกษากลุมนักเรียน ทาหนาที่แนะนาดูแลชวยเหลือในการปฏิบัติหนาที่ของแตละกลุม เชน
การใหอาหารและการเปลี่ยนถายน้าปลาดุก
การรดน้าและเก็บเห็ดนางฟูา การพรวนดินและรดน้าแปลงปลูก ผัก
การพรวนดินและรดน้าตนมะลิการดูแลและการขยายพันธุแกลวยไม รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการตามฐานการเรียนรูที่รับผิดชอบรวมทั้งการวัดผลและประเมินผลผูเรียนและเป็นหัวหนาทีมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแตละสัปดาหแ
 แบงกลุมนักเรียนเขาสูการจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้ง 5กลุม โดยคละนักเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-6 ตามความสนใจของนักเรียน โดยการแบงกลุมนักเรียนนัน้ แบงประเภทไดเป็น 2ลักษณะดังนี้

OSOI

 แบงเขากลุมชุมนุมตามกลุมที่รับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากประธานกลุม
ครูที่ปรึกษาประจากลุม เชน หนาที่การเก็บเห็ดนางฟูา หนาที่ในการใหอาหารปลาดุก หนาที่รดน้าแปลงผักฯลฯ
 แบงกลุมตามกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการของตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

9

บ

บทสรุป
ของความสาเร็จ

2557

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูชุมนุมแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชเทคนิค
TEAM TEACHING สงผลใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอนักเรียน ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ( ผลการทดสอบระดั บ ชาติ O-NET( สู ง ขึ้ น ต อ เนื่ อ ง ตั้ ง แต ปี
การศึกษา 2554 , 2555 และ 2556
2. ผูเรียนรอยละ 80 ของโรงเรียน มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.ผูเรียนรอยละ 95 ของโรงเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงคแ
ดานอยูอยางพอเพียง ตามหลักสูตรโรงเรียนวัดบางลาภู พุทธศักราช 2553
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คือ ดาเนิน
ชี วิ ต อย า งพอประมาณ มี เ หตุ ผ ล รอบคอบ มี คุ ณ ธรรมใช จ า ยเงิ น อย า ง
ประหยัดมีการออมทรัพยแใชทรัพยแสินตนเองอยางประหยัดฯลฯ
4. ผูเรียนรอยละ 95 มีสมรรถนะ ดานทักษะชีวิต ตามหลักสูตรโรง
เรียนวัดบางลาภู พุทธศักราช
2553ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
5. ผูเรียนรอยละ 95 ของโรงเรียน สามารถประยุกตแใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจาวัน
ได
6. ผูเรียนรอยละ 95 มีทักษะพื้นฐานการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
7. ผูเรียนมีรายไดระหวางเรียน

รางวัลเหรี ยญทอง 19 เรื่ อง |

ดานผูเ รียนอาทิ

ดานครู
OSOI

1.ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางมีคุณภาพ
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3. ครูและบุคลากรของสถานศึกษามีทักษะ เจตคติที่ดี สามารถนา
ความรู ไปประยุกตแใชในชีวิตประจาวันได ฯลฯ

รางวัลเหรี ยญทอง 19 เรื่ อง |

ดานผูบ ริหารโรงเรียน
1.ผูบริหารโรงเรียน มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2.ผูบริหารโรงเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงคแ เป็นแบบอยางที่ดี
เป็นที่ยอมรับของสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.ผูบริหารโรงเรียน ไดรับแตงตั้ง จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให
เป็นคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาแบบอยางการจัดกระบวนการเรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีการศึกษา 2554 และ 2555
ฯลฯ

2557

ดานสถานศึกษา
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูชุมนุมแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชเทคนิค
TEAM TEACHING สงผลใหเกิดผลดีตอโรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนไดรับคัดเลือกใหเป็นสถานศึกษาแบบอยางการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการ “สถานศึกษาพอเพียง 2552”
2. โรงเรียนไดรับโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประจาปี 2554

ดานชุมชน
จากการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนสูชุมชน สง ผลใหประชาชนในชุมชนเกิด
ความรู ความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนาองคแความรูไปประยุกตแใชในชีวิตประจาวัน มีการรวมกลุม
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เกษตรกรเพื่อประกอบอาชีพเสริม 2 กลุม คือ กลุมเลี้ยงไก และกลุมเลี้ยงปลา ทาใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

11

และชุมชนมีการพัฒนาอยางยั่งยืน

A 101
“สบูเหลวมะขวง” ผลิตภัณฑแจากโครงงานวิทยาศาสตรแ
สูก ารพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร
( Makuang Antibacterial Hand Wash” from a science project’s
for a development of health - promoting school at diamond level.)

2557

โรงเรียนสรรพวิทยาคม เลขที่ 51 ถนน ประสาทวิถี ตาบล แมสอด
อาเภอ แมสอด จังหวัด ตาก ปใจจุบัน นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุแ ดารงตาแหนง
ผูอานวยการโรงเรียน ไดสรางสรรคแและพัฒนา นวัตกรรมการศึก ดานการจัด
กระบวนการเรียนรู “สบูเ หลวมะขวง”ผลิตภัณฑแจากโครงงานวิทยาศาสตรแ สูการ
พัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร จนประสบความสาเร็จ
นวัตกรรมการศึกษาดังกลาวเป็นกระบวนการเรียนรูแบบโครงงาน
วิทยาศาสตรแ ที่ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู โดยครูใชวงจรการ
เรียนรูแบบ 5E ที่มีการกระตุน
การเรียนรูจากประเด็นที่เรียน
เพื่อใหผูเรียนสรางคาถาม และ
หาคาตอบดวยตัวเองจากการ
สืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรู
ผสมผสานดวยการนาเทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลาวเพื่อนาขอมูลที่ไดมาเขากระบวนการกลุม
เพื่อใหผูเรียนไดหาความเชื่อมโยงของขอมูลรวมกันโดยนาเสนอประเด็นที่ศึกษาในรูปแบบที่ผูเรียนถนัดและ
สนใจ จัดใหมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนกับครูเพื่อคนหาขอสรุปในประเด็นดังกลาว
สาหรับสรางสรรคแองคแความรูตอไป
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ฐมบท และ ปรากฏการณแ
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม

OSOI

ป

product

12

จุดเดนของการจัดการเรียนรูในรูปแบบดังกลาวนี้สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการปฎิบัติจริงผานการศึกษา
คนควาและสืบคนดวยตนเอง(Independent Study: IS) โดยการสืบเสาะหาความรู จากการเรียนรูแบบโครงงาน
วิทยาศาสตรแ (Science Project) ประเภทการทดลอง

ข

อคนพบ
ตนแบบของแนวทางการพัฒนา

OSOI
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จากปฐมบทและปรากฏการณแที่เกิดขึ้น ณ โรงเรียนสรรพ
วิทยาคม ไดนาไปสูปรากฏการณแใหมในการจัดการเรียนรูให

13

สอดคลองกับศตวรรษปใจจุบันที่สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนยุคใหม
ไดใชความรูเดิมพัฒนาไปสูความคิดสรางสรรคแใหมๆดวยตนเอง
ผานกระบวนการเรียนรูจากโครงงานวิทยาศาสตรแที่มีมิติความคิด
ที่พิสูจนแไดอยางเป็นระบบ
ปฐมบทและปรากฏการณแ ดังกลาว ไดนาไปสูขอคนพบ
และเป็นตนแบบของการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
“สบูเ หลวมะขวง” ผลิตภัณฑแจากโครงงาน
วิทยาศาสตรแ สูก ารพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร
เพื่อพัฒนาการเรียนรูผูเรียนอยางเป็นระบบ ทั้งนี้เนื่องจากการ
จัดการเรียนรูดังกลาว ผูเรียนไดคนควาและสืบคนดวยตนเอง
(Independent Study: IS (โดยการสืบเสาะหาความรู จากการ
เรียนรูแบบโครงงานวิทยาศาสตรแ จากนั้นผูเรียนมีโอกาสไดจัดทา
โครงงานวิทยาศาสตรแ( Science Project) ประเภทการทดลอง
ซึง่ เป็นการศึกษาสารประกอบฟลาโวนอยดแ และฤทธิ์ตา นแบคทีเรียของสมุนไพรปุา ดวยตนเอง
ฟลาโวนอยดแ เป็นสารพฤกษเคมีในพืชสมุนไพรพืน้ บานที่มีฤทธิ์ในการตานแบคทีเรียที่กอใหเกิดโรค โดยนา
สมุนไพรปุาในทองถิ่นมาสกัดดวยวิธีสกัดดวยตัวทาละลาย โดยใช เอทานอล95%เป็นตัวทาละลายสารพฤกษเคมีใน
พืช จากนั้นจึงนาสารสกัดจากสมุนไพรปุา 3 ชนิดคือ มะขวง มะขามปูอม และสมปุอย ผูเรียนเกิดการสรางและ
คนพบ องคแความรูใหม จนนาไปตอยอดพัฒนาออกมาเป็นผลิตภัณฑแ

ผลการทดลองทีไ่ ดจากการทาโครงงาน พบวา มะขวง มีฤทธิ์ในการตานเชื้อแบคทีเรียที่กอโรคทางเดินอาหาร
มากที่สุด ผูเรียนจึงเลือก “มะขวง” มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑแตนแบบ ในรูปแบบของ “สบูเ หลวมะขวง” สาหรับลาง
มือเพื่อฆาเชื้อแบคทีเรีย โดยเติมสารสาคัญที่สกัดไดจากผลมะขวง ซึ่งสารสกัดนี้ไดมีการทดสอบคุณสมบัติในการฆา
เชื้อแบคทีเรียที่ทาใหเกิดโรคทางเดินอาหารตางๆ เชน ทองรวง อาหารเป็นพิษ เป็นตน

มิปญ
ใ ญาสรางสรรคแ

จากขอคนพบซึง่ เป็นตนแบบแนวทางสาคัญของแนวทางการพัฒนา
เป็นแรงบันดาลใจสาคัญใหผูบริหาร คณะครู และผูเรียน พัฒนาองคแความรูที่คนพบไปสู
ภูมปิ ญ
ใ ญาสรางสรรคแ การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา “สบูเหลวมะขวง” ผลิตภัณฑแ
จากโครงงานวิทยาศาสตรแ สูก ารพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร จนประสบ
ความสาเร็จ ภายใตวตั ถุประสงคแทกี่ าหนดไว 3 ประการ
1. เพื่อสรางกระบวนการเรียนรูของผูเรียนดวยโครงงานวิทยาศาสตรแ และ
สงเสริมทักษะ ของผูเรียนในศตวรรษที่ 21
2. สรางผลิตภัณฑแที่เกิดจาก
การศึกษาคนควาดวยตนเอง( Independent study (ของผูเรียน
3. นาผลิตภัณฑแที่ไดจากโครงงานวิทยาศาสตรแ ไปพัฒนาโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพระดับเพชร
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การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
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ภู

OSOI

คุณประโยชนแอันไพศาลของ“สบูเ หลวมะขวง” มีความสาคัญในฐานะของ
ผลิตภัณฑแที่นาไปใชในการปูองกันและแกไขปใญหา ดานสุขอนามัยของนักเรียนในโรงเรียนตามแนวทางของโครงการ
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ภายใตแนวคิดการมีสวนรวมของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน รวมทั้งผูปกครองและ
ชุมชน เพื่อใหโรงเรียนเป็นจุดเริ่มตนและศูนยแรวมของการพัฒนาสุขภาพในชุมชนโดยสามารถพัฒนากิจกรรมดาน
สุขภาพ จนผานการประเมินรับรองมาตรฐานเป็นโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ระดับทอง และสามารถดารงมาตรฐาน
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทองอยางตอเนื่อง สงผลใหโรงเรียนไดรบั รางวัลโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ระดับเพชร
จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

14

แนวคิดในการจัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ หรือการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู
ของผูเรียน ซึ่งตองมีความสัมพันธแกับการจัดการเรียนรูแบบ 5E ของครู ดังแผนภาพ
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ดวยความตระหนักในคุณคาของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคแใหมๆเพือ่ มอบใหเป็น
สรรพวิทยาของนวัตกรรมการศึกษาสาหรับปวงชน โรงเรียนสรรพ
วิทยาคม จึงสงเสริมการจัดทาโครงงานสุขภาพตางๆ เพื่อนามาพัฒนา
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพใหมีความตอเนื่อง เพื่อใหบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงตอสุขภาพ มีสิ่งแวดลอมที่ดี
และมีสวนรวมในการดาเนินงานสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน และ
ชุมชน มีการพัฒนาการจัดการศึกษาอยางตอเนื่องเพื่อมุงหวังให
นักเรียนทุกคนมีความเจริญงอกงาม มีความสมบูรณแทั้งรางกาย
อารมณแ สังคม และสติปใญญา เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพของโรงเรียน
ไดรับการยอมรับจากผูปกครอง ชุมชนและสังคม นามาซึ่งความภาคภูมิใจของทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของในการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษามอบเป็นสมบัติภูมิปใญญาใหแกชุมชนและการศึกษาของชาติไวสืบไป
ภูมิปใญญาในการสรางสรรคแและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดังกลาว มีทฤษฎีและหลักการศึกษาจานวน
มากเขามาเกี่ยวของ จึงสรุปสั้นๆในบางมิติเพื่อเป็นกรณีศึกษาไวดังนี้

OSOI

แผนภาพแสดงการจัดการเรียนรูที่เนน Science Inquiry Process ของผูเรียน
และการจัดการเรียนรูแบบ 5E ของครู

15

ขัน้ ตอนการดาเนินงานพัฒนา

แผนภาพ แสดงการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานวิทยาศาสตรแ
จนพัฒนาออกมาเป็นผลิตภัณฑแหรือเกิดเป็นองคแความรูที่สามารถนาไปประยุกตแหรือ
พัฒนาตอยอดได
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 ทาการคนควาและออกแบบนวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียนรูแ บบโครงงานวิทยาศาสตรแ โดย
อาศัยแนวคิดที่เกี่ยวของกับจัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ ซึ่งไดแก การสืบเสาะหาความรู
(Scientific Inquiry Process) ของผูเรียน รวมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอนการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรูของผูสอน (The 5E’s Learning Cycle) โดยผูเรียนจะไดเรียนรูจากประสบการณแจริง และลงมือ
ปฏิบัติจริง ทาใหผูเรียน กลาคิด กลาทา กลาซักถาม กลาโตแยง กลาแสดงออก รูจักคิดวิเคราะหแ ทาใหเกิด
กระบวนการสรางความรู และพัฒนากระบวนการคิด กระบวนการเรียนรูในรูปแบบนี้ จะทาใหผูเรียนมีการพัฒนา
สงเสริมทักษะการเรียนรู (Learning Skills) ในดานตางๆ คือ ทักษะดานการ
เรียนรูและนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) อันไดแก ความคิด
ริเริ่มสรางสรรคแและนวัตกรรม การคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปใญหา
การสื่อสารและการรวมมือ, ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
(Information, Media and Technology Skills) อันไดแก ความรูดาน
สารสนเทศ ความรูเกี่ยวกับสื่อ ความรูดานเทคโนโลยี และทักษะการใชชีวิต
(Life skills( รวมทั้งจะทาใหผูเรียนมีจิตวิทยาศาสตรแ (Scientific mind) และเจตคติตอวิทยาศาสตรแ (Attitude
Toward Sciences) อีกดวย
ในกระบวนการเรียนรูร ูปแบบนี้
ผูเรียนจะตองศึกษาคนควาและ
สืบคนดวยตนเอง
(Independent study : IS( มี
การแสวงหาความรู ลงมือ
ปฏิบัติจริง สามารถนาความรู
และสารสนเทศ หรือขอมูลที่ได
จากการอภิปราย การทดลอง
มาคิดวิเคราะหแสังเคราะหแ และ
สรุปเป็นองคแความรู ซึ่งองคแ
ความรูที่ไดสามารถนาไป
ประยุกตแ และพัฒนาตอยอด
องคแความรูในงานดานอื่นๆ หรือ
พัฒนาใหออกมาในรูปแบบของผลิตภัณฑแ (Product( ดังแสดงดังภาพ
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ผูเรียนฝึกกระบวนการเรียนรูแบบ
โครงงานวิทยาศาสตรแ มีการศึกษาคนควา สืบคน
และลงมือปฏิบัตดิ ว ยตนเอง (Independent Study
: IS( โดยเปิดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควาอยาง
อิสระ ในการเรียนรูแบบโครงงานวิทยาศาสตรแ
(Science Project) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี ผูเรียนจะไดทาการ
ศึกษาคนควาอยางอิสระแบบกลุม มีกระบวนการ
แสวงหาความรู อาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตรแและ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ เนนใหผูเรียน
เป็นผูริเริ่มวางแผน และดาเนินการศึกษาคนควาดวย
ตนเอง โดยมีครูเป็นผูชี้แนะแนวทางและให
คาปรึกษา โดยใหผูเรียนใชความรูและประสบการณแ
เลือกทาโครงงานวิทยาศาสตรแตามที่ตนสนใจ โดยให
ผูเรียนศึกษาคนควาหาขอมูลจากแหลงความรูตางๆ
ดวยตนเอง แสดงออกซึ่งความคิดริเริ่มสรางสรรคแ
มีเจตคติทางวิทยาศาสตรแและเห็นคุณคาของการใชกระบวนการวิทยาศาสตรแในการแกปใญหา มองเห็นแนวทางในการ
ประยุกตแใชความรูทางวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับภูมิปใญญาทองถิ่น โดยเริ่มจากการกาหนดปใญหา
และหัวขอที่สนใจศึกษา ดาเนินการรวบรวมขอมูล ทาการ ศึกษา คนควา ทดลอง ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง เพื่อ
ตรวจสอบสมมติฐานที่กาหนดไว และสรุปผลการศึกษาคนควา โดยเนนใหผูเรียน คิดเป็น ทาเป็น และแกปใญหาดวย
ตนเอง ในการศึกษาคนควาดวยตนเอง จะทาใหผูเรียนไดรับประสบการณแตรงทุกขั้นตอน ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรแ และชวยพัฒนาคุณลักษณะอื่น แกผูเรียน เชน การเป็นคนชางสังเกต มีความคิดริเริ่มสรางสรรคแ มีวินัย
ละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบ รูจักแบงเวลาและการกระทากิจกรรมอื่นๆ รวมกับผูอื่นได นอกจากจะทาใหผูเรียนไดรับ
ความรูแลว ยังถือเป็นการใหผูเรียนไดพัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเองอีกดวย ซึ่ง ขัน้ ตอนใน
การทาโครงงานวิทยาศาสตรแ ผูเรียนตองศึกษา และคนควาเอกสารที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตองการทาการศึกษาจาก
แหลงตางๆ รวมทั้งขอคาปรึกษาจากครู และผูทรงคุณวุฒิ มีการจัดทาเคาโครงของโครงงาน เมื่อไดหัวขอเรื่องในการ
ทาโครงงาน และไดศึกษาเอกสารอางอิงตาง ๆ อยางเพียงพอแลว ผูเรียนจะทาการเขียนเคาโครงสาหรับการทา
โครงงานเพื่อแสดงแนวความคิด แผนในการดาเนินงาน ที่มาและความสาคัญ รวมทั้งเหตุผลในการเลือกทาโครงงาน
กาหนดจุดมุงหมายขอบเขตของงาน รวมไปถึงสมมุติฐานของการศึกษาคนควา ซึ่งเป็นคาตอบหรือคาอธิบายที่คาดไว
ลวงหนา โดยผูเรียนตองใชเหตุผล มีทฤษฏีหรือหลักการมารองรับ รวมทั้งมองเห็นแนวทางในการทดลองหรือสามารถ

ตรวจสอบได นอกจากนี้ยังตองกาหนดตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งไดแก ตัวแปรตน
ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม ประโยชนแที่คาดวาจะไดรับ จากนั้นจึงลงมือ
ทาโครงงาน เขียนรายงาน สรุปและอภิปรายผล รวมทั้งมีการแสดงและ
นาเสนอผลงานตอสาธารณชน
ในการเรียนรูแบบโครงงานวิทยาศาสตรแในครั้งนี้ ผูเรียนไดทา
กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนมีการศึกษาคนควา สืบคน
และลงมื อ ปฏิ บั ติ ด ว ยตนเอง

โครงงานวิทยาศาสตรแประเภทการทดลอง ซึ่งเป็นการศึกษาสารประกอบฟ
ลาโวนอยดแ และฤทธิ์ตานแบคทีเรียของสมุนไพรปุา (Flavonoids

compounds and Anti-bacterial Studies of Wild Medicinal Plants( ซึ่งฟลาโวนอยดแ ถือเป็นสารพฤกษเคมี
ในพืชสมุนไพรพื้นบานที่มีฤทธิ์ในการตานแบคทีเรียที่กอใหเกิดโรค โดยนาสมุนไพรปุาในทองถิ่นมาสกัดดวยวิธีสกัด
ดวยตัวทาละลาย โดยใช 95% เอทานอลเป็นตัวทาละลายสารพฤกษเคมีในพืช จากนั้นจึงนาสารสกัดจากสมุนไพรปุา
(Acacia concinna (Willd.) DC.( โดยมีขั้นตอนการทดลอง ดังนี้
1.สกัดสารสกัดหยาบ (Crude extract( จากสมุนไพรปุา คือ ผลมะขวง ฝใกสมปุอย และผล
มะขามปูอม โดยสกัดดวยตัวทาละลาย คือ 95% Ethanol
2.ทดสอบหาปริมาณ Flavonoid จากสารสกัดหยาบ โดยทาการตรวจวิเคราะหแปริมาณสารกลุม ฟลาโว
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3 ชนิดคือ มะขวง (Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC.( มะขามปูอม (Phyllanthus emblica L.( และสมปุอย

นอยดแ (Total Flavonoids Content( ดวยเทคนิค UV/VIS – spectrophotometry
ยับยั้ง (clear zone( ซึ่งมีลักษณะเป็นวงใสที่เกิดจากการที่สารสกัดจากพืชแตละชนิดไปยับยั้งไมใหแบคทีเรียเจริญใน
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3.ทดสอบฤทธิ์ตานแบคทีเรียของสารทดสอบดวยวิธี Agar dilution assay โดยวัดขนาดของระยะโซนการ
อาหารวุนได
4.การหาคาความเขมขนต่าสุดของสารทดสอบที่สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย : Minimum
Inhibitory Concentration (MIC)
5.การทดสอบคาความเขมขนต่าสุดของสารทดสอบที่สามารถฆาแบคทีเรีย: Minimum Bactericidal
Concentration (MBC)
นอยดแมากที่สุด รองลงมาคือ มะขามปูอมและสมปุอย ตามลาดับ นอกจากนี้ยังไดนาสารสกัดของพืชทั้ง 3 ชนิด ไป

OSOI

จากการตรวจหาปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยดแในพืชทั้ง 3 ชนิด พบวา มะขวงมีปริมาณสารฟลาโว

18

ทดสอบฤทธิ์การตานแบคทีเรีย 3 ชนิดที่กอใหเกิดโรคทางเดิน
อาหารตางๆ คือ Staphylococcus aureus, Escherichia coli
และ Pseudomonas aeruginosa พบวา มะขวง เป็นสมุนไพร
ปุาที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดในการตานแบคทีเรียที่กอใหเกิดโรค
เนื่องจากมีปริมาณสารฟลาโวนอยดแมากที่สุด ผลจากการศึกษา
โครงงานในครั้งนี้ จึงสามารถนาความรูที่ไดไปตอยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑแสาหรับฆาเชื้อโรคในรูปแบบตางๆ เพื่อ
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นาไปใชในโรงเรียนตอไปได
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 ผูเรียนทาการพัฒนาผลิตภัณฑแ โดยอาศัย
กระบวนการเรียนรูท ไี่ ดจากการทาโครงงานวิทยาศาสตรแ ทาใหได
บทสรุป และองคแความรู ซึ่งสามารถนาไปตอยอดพัฒนาออกมา
เป็นผลิตภัณฑแ ซึ่งจากผลการทดลองที่ไดจากการทาโครงงาน
พบวา มะขวง มีฤทธิ์ในการตานเชื้อแบคทีเรียที่กอโรคทางเดิน
อาหารมากที่สุด ผูเรียนจึงเลือก “มะขวง” ซึ่งถือวาเป็นพืชที่มี
ศักยภาพในการฆาเชื้อแบคทีเรียกอโรคทางเดินอาหารมากที่สุด จากพืชทั้งหมด 3 ชนิด มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑแ
ตนแบบ โดยอาศัยความรู และผลการทดลองที่เกิดจากการลงมือทาปฏิบัติการจริงของผูเรียน ผลิตภัณฑแที่ไดรับการ
พัฒนาก็คือ “สบูเหลวมะขวง” เป็นสบูเหลวสาหรับลางมือ ที่มีคุณสมบัติฆาเชื้อแบคทีเรียได เพราะมีการเติม
สารสาคัญที่สกัดไดจากผลมะขวง โดยมีการทดสอบคุณสมบัติของสารสกัดวาสามารถฆาเชื้อแบคทีเรียที่ทาใหเกิดโรค
ทางเดินอาหารตางๆ เชน ทองรวง อาหารเป็นพิษได ขั้นตอนในการพัฒนาผลิตภัณฑแ มีดังนี้คือ
1. ทาการสกัดสารสาคัญจากผลมะขวง โดยวิธี “Solvent extraction and Partition” ซึ่งเป็นวิธีการแยก
สารออกจากของผสมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของพืช โดยการสกัดดวยตัวทาละลายชนิดตางๆ คือ Hexane, Ethyl
acetate และ Ethanol ตามลาดับ ซึ่งนิยมทาในกรวยแยก (Separatory funnel) โดยของผสมจะแยกชั้นอยูตาม
ความสามารถในการละลาย จาการสกัดพบวา สารสาคัญจากมะขวงจะละลายไดดีในชั้นของ Ethanol

1. ขัน้ วางแผนงาน (P = Plan) มีการกาหนดวัตถุประสงคแของงาน และเปูาหมายในการทางาน มีการเลือก
และหาสาเหตุของปใญหา การหาวิธีการแกปใญหา การจัดทาตารางการปฏิบัติงาน วิธีการและขั้นตอนการทางาน
ระยะเวลาที่ใชในการทางาน การจัดลาดับความสาคัญของงาน รวมทั้ง
การกาหนดวิธีการตรวจสอบและประเมินผล การวางแผนชวยใหรับรู
สภาพปใจจุบัน และสามารถคาดการณแสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต
2. ขัน้ การปฏิบัตติ ามขัน้ ตอนในแผนงาน (D = Do) เป็น
การลงมือปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไวในตารางการปฏิบัติงาน ตองอาศัย
การทางานดวยความรวมมือเป็นอยางดีจากทุกฝุายในโรงเรียน ตลอดจน
มีการจัดการทรัพยากรที่จาเป็น หากไมเป็นไปตามแผนอาจจะตองมีการ
ปรับแผนใหม และเมื่อแผนนั้นใชงานไดก็นาไปใชเป็นแผนและถือปฏิบัติตอไป
3. ขัน้ การตรวจสอบผลการดาเนินงาน (C = Check) เป็นการตรวจสอบดูวาเมื่อปฏิบัติงานหรือการ
แกปใญหางานตามแผนแลว ผลลัพธแเป็นอยางไร สภาพปใญหาไดรับการแกไขตรงตามเปูาหมายที่ตั้งใจหรือไม
4. ขัน้ การปรับปรุงแกไขสวนทีม่ ปี ญ
ใ หา (A = Action) ขั้นตอนนี้เป็นการนาเอาผลจากขั้นการตรวจสอบ
(C) มาดาเนินการใหเหมาะสมตอไป ถาผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว ก็นาแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้น
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 นาผลิตภัณฑแ “สบูเ หลวมะขวง” ทีไ่ ดรบั การพัฒนามาจากการเรียนรูด า นโครงงานวิทยาศาสตรแของ
ผูเรียน นาไปเป็นสวนหนึง่ ในการพัฒนาตามเกณฑแมาตรฐานของการดาเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร
แนวคิดที่นามาใชในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการดาเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร ไดดาเนินการตาม
วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (Quality Cycle of Deming’s Theory: PDCA) ดังนี้

OSOI

2. ในขั้นตอนการทาสบูเหลว ตองใชสารเคมี ดังตอไป คือ Glycerin 5.0%, Propylene glycol 5.0%,
Glycol stearate 2.0%, Cocamidopropyl betaine 2.0%, Cetyl alcohol 2.0%, Silicone oil 2.0%,
Tetrasodium EDTA 0.5%, Sodium laureth
sulfate 1.0%, สารสกัดเปลือกเม็ดมะขวง 0.3% และ
Purified water qs to 100.0%
3. ทาการหลอมวัตภาคน้ามัน ซึ่งไดแก Glycol
stearate, Cocamidopropyl betaine, Cetyl
alcohol และ Silicone oil บน Water bath ที่
อุณหภูมิ 70 °C
4. ทาการหลอมวัตภาคน้า ซึ่งไดแก Purified
water, Glycerin, Propylene glycol บน Water
“สบูเหลวมะขวง” ผลิตภัณฑแจากการเรียนรูแบบโครงงาน
bath ที่อุณหภูมิ 75 °C
ทยาศาสตรแ
5. ผสมวัตภาคน้าและน้ามันเขาดวยกัน คนผสมกันวิจนเกิ
ดเป็นอีมัลชัน (emulsion(
6. เมื่ออุณหภูมิเริ่มลดลง ใหเติมสารสกัดเปลือกเม็ดมะขวง โดยปริมาณของสารสกัดที่ตองเติมลงในสบูเหลว
เพื่อใหมีคุณสมบัติฆาเชื้อแบคทีเรียได สามารถคานวณไดจากคา MIC และ MBC
7. นาบรรจุลงในภาชนะ และออกแบบทาฉลากผลิตภัณฑแ
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มาจัดทาใหเป็นมาตรฐาน พรอมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น แตถาผลที่ไดไมบรรลุวัตถุประสงคแตามแผนที่วาง
ไว อาจมองหาทางเลือกใหมที่นาจะเป็นไปได ใชความพยายามใหมากขึ้นกวาเดิม ขอความชวยเหลือจากผูรู หรือ
เปลี่ยนเปูาหมายใหม

บ

OSOI

2557

รางวัลเหรี ยญทอง 19 เรื่ อง |

ทสรุป
ของความสาเร็จ
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ผลงานที่เกิดขึ้นจากการใชนวัตกรรมการจัดการเรียนรูแบบโครงงานวิทยาศาสตรแ ที่เนนกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู รวมทั้งครูมีกระบวนการจัดการเรียนรูที่ใช
นวัตกรรมทางการศึกษา และแนวคิดตางๆ เป็นตนแบบ
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ทาใหนักเรียนมีทักษะการ
เรียนรูและสรางนวัตกรรมใหม ทักษะดานขอมูลขาวสาร
สื่อและเทคโนโลยี และทักษะการใชชีวิตเพิ่มสูงขึ้น รวมถึง
การมีจิตวิทยาศาสตรแและมีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตรแ
นอกจากนี้มีการนาผลที่ไดจากกระบวนการเรียนรูไ ป
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑแเพื่อนาไปใชในการดาเนินงาน
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
การใชหลักการทางานตามวงจรเดมมิ่ง ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทาใหจัดการกับการทางานตางๆ โดยเริ่มจากการ
วางแผนงาน
P นาไปปฏิบัติ
D ระหวางการปฏิบัติก็ดาเนินการตรวจสอบ
C พบปใญหาก็ทาการแกไขหรือปรับปรุง
A การปรับปรุงก็เริ่มจากการวางแผนกอน และวนไปไดเรื่อยๆ ดังแผนภาพ จะเห็นวาวงจร PDCA จะไมได
หยุดหรือจบลง เมื่อหมุนครบรอบ แตวงลอ PDCA จะหมุนไปขางหนาเรื่อยๆ ทุกครั้งที่วงจรหมุนครบรอบก็จะเป็นแรง
สงใหหมุนในรอบตอไป ซึ่งจะทางานในการแกไขปใญหาในระดับที่สูงขึ้น ซับซอนขึ้น และยากขึ้น PDCA ชวยใหมีการ
พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องมีประสิทธิภาพ และเห็นผลที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น จึงจะทาใหงานนั้นสาเร็จดวยดี และมี
ประสิทธิภาพ การนาแนวคิดวงจรคุณภาพของเดมมิ่งมาใชในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการดาเนินงานโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพระดับเพชร ทาใหโรงเรียนมีการพัฒนานวัตกรรมคูขนานไปกับการพัฒนาดานวิชาการ ดานคุณธรรม
จริยธรรม และดานสิ่งแวดลอม โดยมีเปูาหมายที่สาคัญ ซึ่งคือ “คุณภาพผูเ รียน”

การดาเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร จึงเนนไปยังการแกไขปใญหาดานสิ่งแวดลอม และ
สุขอนามัยของผูเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเป็นหลัก โดยเฉพาะปใญหาที่เกี่ยวกับสุขอนามัยในการใชหองน้าของ
นักเรียน รวมทั้งบุคลากรในโรงเรียน เนื่องมาจากหองน้าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่นักเรียน และบุคลากร ไดเขามาใชเป็น
จานวนมาก จึงทาใหเกิดปใญหามากมาย โดยเฉพาะความสกปรกซึ่งสวนใหญมีสาเหตุมาจาก สิ่งปฏิกูล ขยะ หรือตัว
ผูใชเอง ถามีการจัดการเกี่ยวกับความสะอาดไดไมดีพอ ก็จะสงผลใหหองน้ากลายเป็นสถานที่ที่สกปรกและเป็นแหลง
สะสมเชื้อโรค รวมทั้งเป็นการแพรกระจายเชื้อโรคสูอากาศ ซึ่งจะทาใหเกิดปใญหาโรคทางเดินอาหารตามมา
โรคทางเดินอาหาร หรือ โรคระบบทางเดินอาหาร (Digestive disease หรือ Gastroin testinal disease(
ถือเป็นปใญหาทางดานสาธารณสุขของประเทศไทย โรคทางเดินอาหารที่พบบอย เชน อหิวาตกโรค อาหารเป็นพิษ
และ Pseudomonas aeruginosa ซึ่งเชื้อโรคเหลาพบทั่วไปรอบๆตัวเรา โดยเฉพาะบริเวณหองน้าที่ขาดการดูแล
รักษาความสะอาด วิธีการปูองกันโรคทางเดินอาหารที่สาคัญที่สุด ก็คือ การปูองกันการติดเชื้อซึ่งเป็นสาเหตุพบบอย
ที่สุดของโรคทางเดินอาหาร สามารถปูองกันไดโดยการรักษาสุขอนามัยพื้นฐานตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ รวมทั้ง
ปรับปรุงหองน้าใหมีสุขอนามัยพื้นฐาน รวมไปถึงการใชหองน้าอยางถูกสุขลักษณะ
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อุจจาระรวงเฉียบพลัน มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด เชน Staphylococcus aureus, Escherichia coli

ดวยเหตุนี้ทางโรงเรียนจึงมีการนา “สบูเ หลวมะขวง” ผลิตภัณฑแที่ไดมาจากกระบวนการเรียนรูแบบ
เกิดโรคทางเดินอาหารที่พบในโรงเรียน อันมีสาเหตุมาจากการใชหองน้าอยางไมถูกสุขลักษณะ ซึ่งนัก เรียน และ

2557

โครงงานของผูเรียน ซึง่ มีคุณสมบัติในการฆาเชื้อแบคทีเรียที่กอใหเกิดโรคทางเดินอาหาร มาชวยในการลดปใญหาการ
บุคลากรทุกคนสามารถมีสวนรวมในการชวยกันรักษาความสะอาดของหองน้า รวมทั้งมีการจัดการใหมีการใชหองน้า
และหองสวมอยางถูกสุขลักษณะ เมื่อเขาหองน้าเสร็จเรียบรอยแลว ควรลางมือดวยสบูที่มีฤทธิ์ในการฆาเชื้อ
แบคทีเรียใหสะอาดทุกครั้ง เพราะการลางมือดวยสบูทุกครั้งหลังจากที่ใชหองน้าเสร็จ จะสามารถชวยขจัดเชื้อโรคที่
กอใหเกิดโรคอันตรายไดมากถึง 80% ถาโรงเรียนมีการจัดการเกี่ยวกับความสะอาดของหองน้าใหถูกสุขลักษณะ และ
มีการจัดการเรื่องสุขอนามัยพื้นฐานของนักเรียนครู และบุคลากร จะทาใหชวยลดปใญหาโรคทางเดินอาหารที่พบใน
ของสถานศึกษาอีกดวย

OSOI

โรงเรียน ความสะอาดของหองน้านอกจากจะบอกถึงภาพลักษณแของสถานศึกษาแลว ยังนาไปสูภาพลักษณแดานอื่นๆ
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“SKKA-AA Model : บันไดสูก ารจัดการเรียนรูแ บบ MPPBL”
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ฐมบท และ ปรากฏการณแ
ณ โรงเรียนวัดรางบัว

โรงเรียนวัดรางบัว เลขที่ 21 หมูที่ 6 ถนน เพชรเกษม ตาบลบางหวา เขตภาษีเจริญ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพฯ ปใจจุบัน นางบุสบงสแ พรหมจันทรแ
ดารงตาแหนงผูอานวยการโรงเรียนวัดรางบัว ไดสรางสรรคแ
และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดานการจัดกระบวนการ
เรียนรู “SKKA-AA Model : บันไดสูการจัดการเรียนรูแบบ
MPPBL” จนประสบความสาเร็จ
“SKA-AA Model : บันไดสูการจัดการเรียนรูแบบ
MPBL”เป็นนวัตกรรมของโรงเรียนวัดรางบัวที่มงุ เนนการ
พัฒนานักเรียนใหเป็นผูมีคุณธรรมตามอัตลักษณแของโรงเรียน
ไดแก มีวินัย ใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียง โดยเรียนรูผาน
โครงงานคุณธรรม (Moral Project Based Learning :
MPBL) ในรูปแบบSKA-AA Model ซึ่งเป็นบันได 5 ขั้นทีจ่ ะ
นาไปสูการจัดการเรียนรูแบบ MPBL โดยเกิดจากการแนวคิด
ของทฤษฎีการสรางองคแความรูดวยตนเอง
(Constructionism) มาเชื่อมโยงกับหลักการเรียนรูตาม

OSOI

ทฤษฎีของ Bloom’s Revised
Taxonomy และหลักการทางานตาม
วงจรเดมิ่ง (The Deming Cycle :
PDCA)ภาพประกอบดวยกระบวนการ
5 ขั้น ดังแผนภาพ
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วัตถุประสงคแ

1. เพื่อสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ MPBL ของโรงเรียนวัดรางบัว “SKA-AA Model”
2. เพื่อใหนักเรียนสามารถสรางองคแความรูดวยตนเอง โดยจัดทาโครงงานคุณธรรมไดอยางนอย
1 หองเรียน 1 โครงงาน
3. เพื่อปลูกฝใงจิตสานึกของนักเรียนใหมีคุณธรรมตามอัตลักษณแของโรงเรียน (มีวินัย ใฝุเรียนรู อยู
อยางพอเพียง( โดยผานโครงงานคุณธรรม

ข

จากปฐมบท และ ปรากฏการณแ ณ โรงเรียนวัดรางบัว นาไปสูขอคนพบซึ่งเป็นตนแบบของการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา “SKKA-AA Model : บันไดสูการจัดการเรียนรูแ บบ MPPBL” เพื่อสรางสรรคแนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยขึ้น โดยมีกระบวนการและขั้นตอนในการสรางสรรคแและ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลาวตามลาดับ ดังนี้
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อคนพบ
ตนแบบของแนวทางการพัฒนา

OSOI

โรงเรียนวัดรางบัวเป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนนักเรียนแบบสหศึกษาตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 –
6 ปีการศึกษา 2556 มีนักเรียนจานวน 726 คน มีผูบริหารและครู 40 คน โรงเรียนรับนักเรียนทุกคนโดยไมมีการสอบ
คัดเลือก จึงมีนักเรียนที่มีคุณภาพความแตกตางกันหลายๆ ดาน
จากการศึกษาสภาพ
ปใญหาของนักเรียนโรงเรียนวัดรางบัว พบวา ผูบริหาร คณะครู ผูปกครอง และนักเรียนใหความสาคัญกับการไดรับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสูง ไมคอยไดใหความสาคัญกับเรื่องการสงเสริมและพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม
เทาที่ควร สงผลใหนักเรียนบางสวนมีพฤติกรรมเชิงลบมากขึ้น อาทิเชนไมมีจิตอาสา มาโรงเรียนสาย ไมเขาแถวซื้อ
อาหาร ไมทิ้งขยะลงในถังขยะ แตงกายไมเรียบรอย สูบบุหรี่พูดจาไมสุภาพ ทะเลาะวิวาท ลอกการบาน ไมมีสัมมา
คารวะ ทุจริตในการสอบ ไมดูแลรักษาทรัพยากรสวนรวม ใชจายฟุุมเฟือย มีเพศสัมพันธแกอนวัยอันควร เป็นตน
สาหรับในดานการจัดการเรียนรูของโรงเรียนวัดรางบัวโดยการนิเทศของฝุายบริหาร พบวา การจัดการเรียน
การสอนของครู ยังคงมีรูปแบบการจัดการเรียนรูในลักษณะของการถายขอมูลเพื่อใหจา คือการเรียนแบบทองจา
มากกวาการสอนดานทักษะการเรียนรู เนื่องจากขาดความรูความเขาใจการจัดการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎี
Constructionism และการจัดการเรียนรูแบบ PBL

2557

กระบวนการพัฒนาผลงานนวัตกรรม
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การออกแบบนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนา
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จากสภาพปใญหาของนักเรียนโรงเรียนวัดรางบัว และความตองการในการจัดการเรียนที่สอดคลองกับการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 จึงนามาซึ่งการกาหนดแนวทางในการออกแบบนวัตกรรม“SKA-AA Model: บันไดสูการ
จัดการเรียนรูแบบ MPBL” โดยการนาแนวคิดของทฤษฎีการสรางองคแความรูดวยตนเอง(Constructionism) มา
เชื่อมโยงกับหลักการเรียนรูตามทฤษฎีของ Bloom’s Revised Taxonomy และหลักการทางานตามวงจรเดมิ่ง (The
Deming Cycle : PDCA) เพื่อใหนักเรียนเป็นผูสรางเปูาหมายการเรียนรู และการเรียนรูสูเปูาหมายนั้นดวยวิธีของ
นักเรียนจนเกิดองคแความรู และนาความรูนั้นไปใชไดจริงและสามารถถายทอดความรูไปสูผูอื่นได
ในการออกแบบนวัตกรรมไดจัดทากรอบแนวคิดในการพัฒนาเป็นลาดับขั้นดังนี้
1. นาสภาพปใญหาดานคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนทีม่ พี ฤติกรรมเชิงลบ และความตองการ วิธีการแกไข
พฤติกรรม มากาหนดเป็นประเด็นสาคัญในการออกแบบนวัตกรรม โดยปรับใหเหมาะสมกับ
บริบทของโรงเ
2. วางแผนและกาหนดยุทธศาสตรแในการออกแบบนวัตกรรมตามสภาพปใญหาและความตองการให
เหมาะสมกับความพรอมของโรงเรียน ซึ่งประกอบดวย 3 ยุทธศาสตรแ 6 พันธกิจ และ 3 คุณธรรมเปูาหมายหลัก
ตามอัตลักษณแของโรงเรียน ดังนี้
3 ยุทธศาสตรแ
1.ยุทธศาสตรแการพัฒนาครู
2.ยุทธศาสตรแการพัฒนานักเรียน
3.ยุทธศาสตรแการพัฒนา
สภาพแวดลอม

6 พันธกิจ
3 คุณธรรมเป้ าหมายหลัก
1.วินัย
2.กตัญโู
1.มีวินัย
3.มารยาท
4.ความดี
2. ใฝุเรียนรู
5.จิตอาสา
6.โรงเรียนสีขาว 3. อยูอยางพอเพียง

ในขั้นนี้ตองอาศัยการมีสวนรวมของทุกฝุาย จึงจะนามาซึ่งนวัตกรรม“SKA-AA Model : บันไดสูการจัดการ
เรียนรูแบบ MPBL”
3. เป็นขัน้ การดาเนินกิจกรรมของนวัตกรรม ประกอบดวยกระบวนการ 5 ขัน้

OSOI

ขัน้ ที่ 1 S : สรางจิตสนใจ (Surrounding Attention) เริ่มจากนักเรียนตระหนักรูในสถานการณแหรือสภาพ
ปใญหาดวยสติปใญญา และนาเสนอหัวขอโครงงานคุณธรรมที่นักเรียนสนใจ ซึ่งมี สองลักษณะ คือปใญหาที่อยากแก
และสิ่งดีที่อยากทา ซึ่งอาจเกิดจากตัวนักเรียนเอง หรือครูอาจใชกิจกรรมวิธีการ หรือสื่อกระตุนปใจจัยภายในของ
นักเรียน

25

ขัน้ ที่ 2 K : ใหความหมาย (Knowledge Skill) เป็นขั้นตอนที่นักเรียนพิจารณาวิเคราะหแสภาพปใญหา สาเหตุ
ของปใญหา วิธีการแกปใญหา และหลักธรรมที่นามาใชในการทาโครงงาน แลวศึกษาคนควาสืบคนขอมูลดวยตนเอง
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จากแหลงขอมูลที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน สรุปภาพรวมของรางโครงงานทั้งหมดเป็นผังมโนทัศนแ
ใน 1 หนากระดาษ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงงานคุณธรรมที่ทา

ขัน้ ที่ 4 A : พินิจตรวจสอบ (Analysis) นักเรียนจะตองประเมินตนเองและไดรับการประเมินจากเพือ่ น ครู
และผูปกครอง (ชุมชน( เพื่อนาขอมูลมาพัฒนาตนเองอยางสม่าเสมอ และนาขอเสนอแนะมาปรับปรุงผลงานใหดีขึ้น

2557

ขัน้ ที่ 3 A : ขยายความคิด (Application) ขั้นตอนนี้เป็นการนารางโครงงานมาปฏิบัติจริงไปตามลาดับ
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน โดยใชกระบวนการ PDCA

ขัน้ ที่ 5 A : สรางกรอบสรุป (Assessment) เป็นขั้นตอนที่นักเรียนนาผลงานที่ไดรับการแกไขปรับปรุงแลว
มานาเสนอผลความรู และผลงานของตนเองอยางมีความคิดสรางสรรคแ ดวยเทคนิควิธีตางๆ เชน การแสดงละคร
บทบาทสมมติ นิทรรศการ เกม การใชคอมพิวเตอรแ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูในดานผลงาน ความคิด วิธีการ และ
ขอเสนอแนะ นาไปสูการพัฒนาผลงานและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

4. ประเมินผลการดาเนินกิจกรรม และผลการใชนวัตกรรม
6. พัฒนานวัตกรรมทีผ่ านการประเมินอยางตอเนือ่ ง เพือ่ นาไปสูผ ลสาเร็จตามเปูาหมายคือ

OSOI

5. นาผลการประเมินมาพิจารณาและวิเคราะหแวา ควรมีการปรับปรุงหรือไม

26
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คุณธรรมตามอัตลักษณแของโรงเรียน (มีวนิ ยั ใฝุเรียนรู อยูอ ยางพอเพียง)

OSOI

กระบวนการออกแบบนวัตกรรมของโรงเรียนวัดรางบัว จะใชโครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือหลัก

27

ในการขับเคลื่อน โดยขับเคลื่อนผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช

2551 ในสวนของกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชนแ โดยใชหลักในการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ
รวมกับงานวินัยนักเรียน และกิจกรรม โครงการดานการพัฒนาจิตสานึกสาธารณะของนักเรียน ซึ่งคณะครูไดรวมกัน
ระดมความคิดและกาหนดใหมีแนวปฏิบัติดังนี้ 1 หองเรียน 1 โครงงานคุณธรรม นอกจากนี้ ภายใน 1 หองเรียนยัง
สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมหลักทั้ง 6 พันธกิจ ไดดวยตัวเอง ไดแก การเสริมสรางระเบียบวินัย การสงเสริมความ

สาหรับ การใชโครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนนั้น
โครงงานคุณธรรมมิไดเป็นตัวกลจักรที่ทาใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมโดยตรง แตโครงงานคุณธรรมเป็น
กลไกที่ชวยพัฒนาการคิดใหกับนักเรียน ซึ่งเมื่อนักเรียนคิดดี และคิดเป็นโดยเฉพาะอยางยิ่งการคิดวิเคราะหแ
เชิงระบบ (Systematic Thinking) นักเรียนก็จะกอเกิดอาวุธทางปใญญาและกอเกิดคุณธรรมจริยธรรมขึ้น
ภายในตัวเองตามมาในที่สุด
ในการออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา คณะผูดาเนินงานไดศึกษาแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่
เกี่ยวของอยางหลากหลาย อาทิ
 ความสาคัญและการปลูกฝใงคุณธรรมและจริยธรรม
5.2.2 ทฤษฎีการสรางองคแความรูดวยตนเอง (Constructionism)
5.2.3 ทฤษฎีการเรียนรูตามแนวคิดของ Bloom’s Revised Taxonomy
ฯลฯ
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กตัญโู การเสริมสรางมารยาท การเสริมสรางความดี การสงเสริมจิตอาสา และการพัฒนาโรงเรียนสีขาว

 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแกคณะครูและบุคลากร เพื่อทบทวนความรู ความเขาใจ

2557

5.3 ขัน้ ตอนการดาเนินงานพัฒนา
 ขั้นเตรียมความพรอมในการพัฒนา อาทิ
วิเคราะหแจุดเดน จุดดอย โอกาส อุปสรรคของการดาเนินการที่ผานมา และผลการประเมินของ สมศ. รอบ 3
 นาสภาพปใญหาดานคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน และความตองการ/วิธีการแกไข
พฤติกรรม มากาหนดเป็นประเด็นสาคัญในการออกแบบนวัตกรรม โดยปรับใหเหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียนวัดรางบัว
 ผูบริหารและคณะครูที่เกี่ยวของรวมกันกาหนดยุทธศาสตรแในการพัฒนา ประกอบดวย
โรงเรียนสีขาว) และ 3 คุณธรรมเปูาหมายหลักตามอัตลักษณแของโรงเรียน (มีวินัย ใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียง)

OSOI

3 ยุทธศาสตรแ (การพัฒนาครู นักเรียน สภาพแวดลอม) 6 พันธกิจ (วินัย กตัญโู มารยาท ความดี จิตอาสา

28
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 ประชุมคณะทางานในการออกแบบนวัตกรรมตามสภาพปใญหาและความตองการให
เหมาะสมกับความพรอมของโรงเรียน อันนามาซึ่งนวัตกรรม“SKA-AA Model : บันไดสูการจัดการเรียนรู
แบบ MPBL” โดยใชโครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อน

OSOI

5.3.2 ขัน้ ดาเนินการใชนวัตกรรม
 แตงตั้งคาสั่งคณะกรรมการ/ครูที่ปรึกษาในการดาเนินกิจกรรมตมกระบวนการของ
นวัตกรรม
 ครูที่ปรึกษาขับเคลื่อนการใชนวัตกรรมกับนักเรียนดวยกระบวนการ 5 ขั้น เพื่อใหได
โครงงานคุณธรรมตามแนวปฏิบัติที่กาหนด อันจะนาไปสูการพัฒนานักเรียนใหเกิดคุณธรรมเปูาหมายหลัก

29
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ตามอัตลักษณแของโรงเรียน 3 ประการ ไดแก มีวินยั ใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียง ดังแผนภาพ

30
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นอกจากนี้นักเรียนบางกลุมยังสามารถนา
หลักการการจัดกระบวนการเรียนรูในลักษณะนี้ไป
OSOI

บูรณาการกับคุณธรรมของปรัชญาเศรษฐกิจ

31

วิทยาศาสตรแ ณ คณะวิทยาศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดังนี้
1. ไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดง โครงงานเรื่อง “ผลิตภัณฑแเสนใยใบเลี้ยงเดี่ยว”

บ

2. ไดรับรางวัลชมเชย โครงงานเรื่อง “ภาชนะผักตบชวาไรสารพิษ”
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พอเพียง และประยุกตแใชกับการทาโครงงานวิทยาศาสตรแจนไดรับรางวัลในปีการศึกษา 2556 ในการประกวดโครงงาน

บทสรุป
ของความสาเร็จ

2557

ใหความหมายขัน้ ที่

ผลทีเ่ กิดกับนักเรียน
1. นักเรียนไดพฒ
ั นาความคิดและสามารถสรางองคแ
ความรูไดดวยตนเอง โดยจัดทาโครงงานคุณธรรมไดจานวน 36

OSOI

8;k,
ความสาเร็จจาการสรางสรรคแและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา “SKKA-AA Model : บันไดสูก ารจัดการเรียนรู
แบบ MPPBL” โดยสรุป

32
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โครงงาน (แตละโครงงานประกอบดวย แฟูมโครงงาน แผนไวนิล แผนพับ
บอรแด) อาทิ
มุมหนังสือในหองเรียน
หองสวยงามตา นาเรียน
ประหยัดน้า ประหยัดไฟดวยมือเรา
 โรงเรียนสะอาดปราศจากขยะ
 หองเรียนสะอาด OฯลฯฯOฯ
,ฯ
ผลทีเ่ กิดกับครู ,โรงเรียน อาทิ
 ครูมีความรู ความเขาใจกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ
MPBL ในรูปแบบ SKA-AA Model
 ครูเห็นความสาคัญของการจัดการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎี
การสรางองคแความรูดวยตนเอง
 ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธแที่ดี ใกลชิดกับนักเรียนมากขึ้น
ทาใหรูจักนักเรียนเป็นรายบุคคลฯลฯฯ
ปใจจัยความสาเร็จ
1. ผูบริหารสถานศึกษาเห็นความสาคัญและเขาใจกระบวนการ
จัดการเรียนรู มีความมุงมั่น
เสียสละในการพัฒนานักเรียน เป็นแบบอยางที่ดี และอานวยความ
สะดวกในการทางานรวมกัน
2. กระบวนการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน
ผูปกครองจิตอาสา และเจา
อาวาสวัดรางบัวที่เขามารวมดวยชวยกันอยางเขมแข็งกับทางโรงเรียนใน

OSOI

การพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนและพัฒนาโรงเรียนในดานอื่นๆ
3. ความสัมพันธแอันดีระหวางโรงเรียน บานและชุมชนที่ใหความ
รวมมือในกิจกรรมแตละโครงงาน
ฯลฯฯOฯ,ฯ
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B10

ชุดถังเก็บลมลดภาวะโลกรอน

ป

โรงเรียนบานมวง ถนน แมเฟือง 8 หมู 34 เลขที่ตาบล บานขอ อาเภอ เมืองปาน จังหวัด ลาปาง
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลาปางเขต3 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
ปใจจุบันนายสมเกียรติ สิงหกูลดารงตาแหนงผูอานวยการสถานศึกษา ไดสรางสรรคแและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
ดานสิง่ ประดิษฐแ สือ่ และเทคโนโลยีการศึกษาชุดถังเก็บลมลดภาวะโลกรอน จากวัสดุที่หาไดงาย ตนทุนต่าจนประสบ
ความสาเร็จซึ่งนอกจากเป็นประโยชนแตอมวลมนุษยชาติแลว ยังเป็นประโยชนแยิ่งตอการพัฒนาความคิดสรางสรรคแให
นักเรียนนักศึกษาไดนาไปพัฒนาตอยอดความคิดใหเกิด
ประโยชนแไดในหลากหลายมิติ ผูบริหารและคณะครูจึง
ไดพัฒนาตอยอดความคิดดังกลาวพัฒนาไปสูการเป็น
นวัตกรรมการศึกษา จนประสบความสาเร็จ

ข

รางวัลเหรี ยญทอง 19 เรื่ อง |

ฐมบท และ ปรากฏการณแ
ณ โรงเรียนบานมวง

2557

อคนพบ
ตนแบบของแนวทางการพัฒนา

OSOI

ในการดาเนินการสรางสรรคแและพัฒนา
นวัตกรรมศึกษาดังกลาวผูบริหารคณะครูนักเรียนมี
ความเห็นรวมกันวา ปใจจุบันโลกทวีความรอนมากขึ้น
ทุกขณะ ซึ่งในอนาคตหากมนุษยแยังไมสามารถลดหรือ
แกปใญหาสภาพโลกรอนได หายนะภัยก็จะยอนกลับ
มาทาลายสภาพสิ่งแวดลอม วิถีชีวิตและความเป็นอยู
ของมนุษยแใหตองเผชิญกับภยันตรายครั้งรายแรงที่สุด
ของโลก มนุษยแ และสิ่งมีชีวิตใหตองเผชิญกับชะตา
กรรมครั้งใหญ

34

จากสภาพปใญหาดังกลาว ผูบริหาร คณะครูจึงไดรวมกัน
สรางสรรคแและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ชุดถังเก็บ
ลมลดภาวะโลกรอนดวยการพัฒนาเลือกใชวัสดุราคาประหยัดแตให
ประสิทธิภาพสูงซึ่งหาซื้อไดในตลาดทั่วๆไป โดยเฉพาะอยางยิ่งจากวัสดุ
เหลือใช และวัสดุเหลือใชเอามาใชประโยชนแ นามาประกอบเป็นชุดถังเก็บ
ลมสาหรับยิงตะปูยิงแม็กซแโดยใชแรงดันลมจากขวดน้าอัดลม
อาจจะมีคาถามวาชุดถังเก็บลมลดโลกรอนดังกลาวนี้เมื่อตองเก็บ
ลมก็ตองพลังงานจากกระแสไฟฟูาเพื่ออัดลมเขาไปเก็บยังถังเก็บลม ซึ่งการ
ใชไฟฟูาก็ตองใชพลังงานจากกระแสไฟฟูาซึ่งเป็นการเพิ่มภาวะโลกรอนนับ
เทาพันทวี
รางวัลเหรี ยญทอง 19 เรื่ อง |

การปใญหาดังกลาวนี้จะไมเกิดขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก
เครื่องมือที่ใชในการปใ๊มลมเขาไปเก็บไวยังถังเก็บลมนั้นใชสูบสูบ
ลมของรถจักรยานธรรมดาๆเทานั้น ไมจาเป็นตองใชใชไฟฟูาใน
การเติมลมแตอยางใด ซึ่งนอกจากเป็นการลดภาวะโลกรอนแลว
สูบรถจักรยานยังเป็นเครื่องออกกาลังกายไดอยางวิเศษทีเดียว

2557

การสรางสรรคแและพัฒนา ชุดถังเก็บลมลดภาวะโลก

รอนดังกลาวนี้ วัตถุประสงคแที่เดนชัดก็คือเป็นการพัฒนานวัตกรรมที่มีวตั ถุประสงคแเพือ่ ลดการใชพลังงานไฟฟูาโดย
การนาวัสดุเหลือใชมาใชประโยชนแตอ ที่เรียกวาการรีไซเคิล (Recycle) เป็นการใชซา้ (Reuse)โดยใชวัสดุใหคุมคา
ที่สุดกอนที่จะทิ้งไป

นอกจากนี้ประโยชนแ

ใชสอยของชุดถังเก็บลมลดภาวะโลกรอน สามารถนาไปใชเป็นเครื่องมือชางไดสารพัดประโยชนแ อาทินาไปใชในการ
จัดเตรียมสถานที่สาหรับ จัดบอรแด ติดปูาย พนสี เป็นตน นอกจากนี้ยังสามารถนาไปใชในการประดิษฐแสิ่งของ
เครื่องใช เชน โต฿ะ มานั่ง กลองเก็บของ เป็นตน โดยเฉพาะในสถานทีท่ ไี่ มมไี ฟฟูาไดเป็นอยางดี นอกจากนี้ยังใช

OSOI

งบประมาณในการประดิษฐแไมแพง เหมาะสาหรับสถานศึกษาที่ไมมีฟูาใช และสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีงบประมาณ
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จากัด

ทั้งหมดนั้นเป็นขอคนพบและประโยชนแการใชสอยในเบื้องตน แตประโยชนแที่ใหคุณประโยชนแอยางมหาศายัง
มีอีกเหลือคณานัป

ภู

มิปญ
ใ ญาสรางสรรคแ
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

2557
OSOI

1.เพื่อเป็นประโยชนแตอการศึกษาคนควาของนักเรียน นิสิต
นักศึกษา และทานที่สนใจใฝุรูในการนาวัสดุเหลือใชกลับมาใชใหม
2. เพื่อเป็นการลดภาวะโลกรอน
3.เพื่อปลูกฝใงใหนักเรียน นักศึกษาไดตระหนักรูถึงคุณคาของพลังงาน
ไฟฟูา
4. เพื่อสงเสริมครูนักคิด ศิษยแสรางสรรคแดานทักษะการเรียนรู
การศึกษาคนควา และการสวงหาความรูใหมๆจากประสบการณแของแตละคน
เพื่อปลูกฝใงความเป็นนักคิด นักทดลอง และ นักประดิษฐแรุนใหม
5.ปรับวิธคี ดิ เปลีย่ นวิธปี ฏิบตั ิ ทั้งนี้เนื่องจากในอดีตที่ปุานมาการใชเครื่องมือชาง เชน เครื่องยิงตะปู เครื่อง
พนสี ที่ชางไม ชางสีใช ลวนแตใชถังเก็บลมที่ตองมีการใชไฟฟูาในการ
เติมลมเขาไปในถังเก็บ ประกอบกับถังเก็บลมนั้นมีราคาแพง มีน้าหนัก
มาก เคลื่อนยายไมสะดวก ตองใชสายลมยาว ทาใหเกิดการสิ้นเปลือง
ประกอบกับทางโรงเรียนบานมวง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ไมมี
งบประมาณในการพัฒนาอาคารสถานที่ การปรับปรุงรั้ว การทาสี ตอง
จางชางมาทางานซึ่งตองใชงบประมาณในการจางไมนอย หากมีอุปกรณแ
เครื่องมือชางจะทาใหประหยัดคาใชจายในการจางชาง การพัฒนาอาคาร
สถานที่ก็สามารถทาไดดวยตนเอง เชนการติดปูายนิเทศ การพนสีรั้ว ที่
เด็กนักเรียน ครู สามารถปฏิบัติได ประกอบกับที่ไดเห็นการแขงขันจรวด
ขวดน้า ที่ใชขวดน้าอัดลมมาใช และสามารถยิงไปไดไกล ๆ ทาใหมี
แนวคิดในการเก็บลมไวในขวดน้าอัดลม แลวนาแรงดันภายในขวด

รางวัลเหรี ยญทอง 19 เรื่ อง |

ภูมิปใญญาสรางสรรคแ การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
ดังกลาวนี้ วัตถุประสงคแมี 4 ประการสาคัญ ไดแก
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บ

น้าอัดลมมาใชประโยชนแไดอยางมหาศาล ดวยการปรับวิธีคดิ เปลี่ยนวิธปี ฏิบตั ิเสียใหมเทานั้นเอง

บทสรุป
ของความสาเร็จ

รางวัลเหรี ยญทอง 19 เรื่ อง |

ความสาเร็จของการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลาวเป็นผลสืบเนื่องมาจากการศึกษาคนควาอยาง
รอบคอบ โดยเริ่มตนตามลาดับ ดังนี้
การออกแบบนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนา
การดาเนินงานครั้งนี้เป็นการทางานรวมกันของผูบริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน
ผูปกครองนักเรียน ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีการประชุมหารือพูดคุยกันถึงเรื่องเครื่องมือชาง ที่
ชางใชในการยิงตะปู ตามบาน และการทาจรวดขวดน้า ซึ่งเป็นสื่อที่ใชในการเรียนการสอนเรื่องแรงดัน ความดัน
ลมในรายวิชาวิทยาศาสตรแ และรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่สามารถนามาประกอบกันเพื่อปรับมา
ประดิษฐแถังเก็บลมจากขวดน้าอัดลมนาแรงดันลมมาใชประโยชนแกับเครื่องมือชางได หลังจากประชุมปรึกษาหารือกัน
แลว ไดสรุปผลการดาเนินการตามแผนภูมิดานลาง

แผนภูมขิ นั้ ตอนการดาเนินงาน

ออกแบบ

2557

จัดหาอุปกรณแ
ประกอบตามรูปแบบ
ทดสอบปรับปรุง/

นาไปใช
เผยแพรผลงาน

OSOI

สรุป และ รายงานผลการดาเนินงาน

37

การดาเนินงานพัฒนา ออกแบบสิ่งประดิษฐแถังเก็บลม
โดยรวมกันรางรูปแบบที่เหมาะสมที่จะใชกับขวดน้าอัดลม เมื่อ
รางรูปแบบไดแลวก็นาไปใหชางไดเขียนแบบ ตามแบบราง ดัง
ภาพประกอบที่ 1 ถึง 5
ภาพที่ 1 แสดงแปลนพืน้ ถังเก็บลม

ภาพที่ 4 แสดงรูปดานขาง

ภาพที่ 2 แสดงรูปดานยาว

ภาพที่ 3แสดงรูปดานขาง

ใบ 9
ทอน้า PVC ขนาด เสน 1 หุน จานวน 6
ขอตอ สามทาง ขนาด อัน 10 หุน จานวน 6 ราคา
ของอ ขนาด อัน 3 หุน จานวน 6
ขอตอ ทาง 4 ขนาด อัน 2 หุน จานวน 6
ขอทด อัน 2 หุน จานวน 4 หุนไป 6
ราคา
เกรียวใน อัน 2 หุน จานวน 4
จุกลมรถจักรยานยนตแ จานวน อัน 1
เกจแวัดลม ขนาด ตัว 1 ปอนดแ จานวน 100
ชุดค็อปเปอรแ จานวน ชุด 1
กาวน้าสาหรับตอทอ PVC จานวน กระปอง 1
เทปพันเกลียว จานวน 1 มวน
ที่สูบลมรถจักยานยนตแ จานวน 1 อัน

ราคา
ราคา
70
14
20
14
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
10
ราคา

120
บาท
ราคา
ราคา
บาท
14
100
150
20
ราคา
140

ภาพวัสดุอปุ กรณแ :งบประมาณที่ใช จานวน บาท 672

ภาพตัวอยาง การประกอบขัน้ ตอนการประดิษฐแสิ่งประดิษฐแของผูเรียน

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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ขวดน้าอัดลมจานวน
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2.วัสดุอุปกรณแในการประดิษฐแถังเก็บลม โดยมีวัสดุอุปกรณแตาง ๆ
ที่ตองใชดังนี้ซึ่งวัสดุอุปกรณแบางอยางจัดหาไดตามทองถิ่น และบางอยางตองซื้อจากรานคา
ในการใชทอ PVC นั้นจะตองใชทอขนาด เพราะเป็นขนาดที่จะพอดีกับฝาขวดน้าอัดลมถาใชขนาด หุน เทานั้น 6
อื่นไมเหมาะ ถาเล็กกวานี้จะใสไมได ถาใหญไป จะหลวม ซึ่งมีรายละเอียดของวัสดุอุปกรณแ ดังนี้

รางวัลเหรี ยญทอง 19 เรื่ อง |

ภาพที่ 5แสดงแปลนพืน้ ถัง
เก็บลม

38

1. จัดเตรียม
วัสดุอุปกรณแ

4. เจาะฝาน้าอัดลมใหเป็นรู ขนาดเสนผานศูนยแกลางประมาณ 2 ซม. ทุกอัน
ในการเจาะฝาขวดน้าอัดลม ใหใชหัวแรงบัดกรี เพราะจะทาใหฝาไมกระเทือน ซึ่งถากระเทือนอาจทาใหเกิดการกะเทาะและรั่วได

2557

รางวัลเหรี ยญทอง 19 เรื่ อง |

2. ตัดทอ PVC ยาวทอน 20 นิ้ว จานวน 3.5
3. นาขอตอ 3 ทางทั้งหมด มาลนไฟใหออน (ลนดานที่เป็นแยก(
แลวนาฝาน้าอัดลมอัดเขาไปในทอ ทิ้งใหเย็น จากนั้นอัดกาวใหแนนกาวที่ใชเป็นกาวรอน เมื่ออัดแลวทิ้งใหแหง แลวอัดกาวใหม
หลาย ๆ รอบ

OSOI

5.เจาะฝาที่ปิดน้าแลวเอาจุกเติมลมรถใสเขาไปอัดใหแนนในการอัดฝาจุกเติมลมใหใชยางรถมอเตอรแไซคแ ตัดทาเป็นแหวนกันรอยรั่ว

39

7. นาทอ และสามทางมาตอเขาดวยกันอัดกาวใหแนนการตอทอน้า กับสามทาง ที่เป็นทอ PVC นั้นใหใชกาวที่ใชกับทอน้า
ฯลฯ

รางวัลเหรี ยญทอง 19 เรื่ อง |

6. ตอเกจแวัดลม และชุดค็อปเปอรแอยางละ 1 ชุด ในการ ตอเกจแวัดลม และชุดคอปเปอรแ นั้น ใหใชเกรียวในที่เป็นทองเหลือง
เพราะจะสามารถรับแรงดันไดดี

หลักการทางาน
2. ลมจะถูกเก็บไวในขวดน้าอัดลม (ตาม 2 (

2557

1. เติมลมเขาไปในจุกลม (ตามขอ 1 ( โดยใชที่สูบลมรถจักรยานยนตแ (ตามขอ 7(
3. ตรวจวัดระดับความดันลมดวยเกจแวัดลม (ตาม 3 (
4. ใสสายลม (ตาม 6 ( เขาไปในชุด ค็อปเปอรแ ( ตาม 5 (
5. หัวสายลมอีกดานหนึ่งจะตอพวงเขากับชุดยิงตะปู หรือชุดยิงแม็กซแ(ตามขอ 8(

OSOI

6. ลมที่เก็บไวในขวดน้าอัดลมมีแรงดัน จะดันใหชุดยิงตะปู หรือชุดยิงแม็กซแ ทางาน

40
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ทสรุป
ของความสาเร็จ

OSOI
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นวัตกรรมการดาเนินการประดิษฐแถังเก็บลมทาใหทางโรงเรียน มีถังเก็บลมที่สามารถใชงานไดเป็นอยางดี
ลดคาใชจายในการจางชางมาปรับปรุงซอมแซมสถานที่ ทาใหนักเรียนมีทักษะในการใชเครื่องมือชาง นักเรียนเห็น
คุณคาของพลังงานไฟฟูา นักเรียนไดฝึกการนาเสนอ สถานศึกษาเป็นตนแบบในการประหยัดพลังงาน โดยโรงเรียน
ของเราเป็นโรงเรียนที่เคยไดรับรางวัลเรื่องการพัฒนาสิ่งแวดลอมจากคุรุสภา
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ผลงานที่เกิดจากการดาเนินงาน
ผลงานสิ่งประดิษฐแ ที่ทางคณะผูจัดทา ไดดาเนินการจัดทาขึ้นนั้นเป็นผลงานที่เกิดจาก
การมีสวนรวมของคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง เป็นการตอยอดการรักษาสิ่งแวดลอม ที่
ทางโรงเรียนดาเนินงานอยู ซึ่งแตเดิมโรงเรียนไดรับรางวัล หนึ่งโรงเรียนหนึง่ นวัตกรรมดานแหลงเรียนรู เรื่องการ
พัฒนาสิ่งแวดลอมโรงเรียนบานมวง เมื่อปี 2555 ทางโรงเรียนมีความตระหนักเรื่องการอนุรักษแพลังงาน การลด
การใชพลังงาน และการใชพลังงานทดแทน ชุดถังเก็บลมนี้เป็นผลงานสิ่งประดิษฐแที่สงเสริมการใชพลังงานทดแทน
สงเสริมเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟูาสงเสริมการมีสวนรวม จากการที่คณะผูจัดทาไดประดิษฐแผลงานขึ้น และมีการ
เผยแพร และสงเขาประกวดในระดับตาง ๆ ทาใหไดรับรางวัลดังนี้
ชนะเลิศเหรียญทอง ผลงานสิ่งประดิษฐแทางวิทยาศาสตรแ ระดับกลุมเครือขาย
โรงเรียนบานขอ ประจาปี 2557
ชนะเลิศเหรียญทอง ผลงานสิ่งประดิษฐแทางวิทยาศาสตรแ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลาปางเขต 3 เป็นตัวแทนเขาแขงขันในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคเหนือ
ครั้งที่ 63 ประจาปี 2557 ณ จังหวัดเพชรบูรณแ
ไดรับรางวัลเหรียญทอง ผลงานสิ่งประดิษฐแทางวิทยาศาสตรแ รองชนะเลิศ
ลาดับที่ 1 ระดับภาคเหนือในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 63 ประจาปี 2557
ณ จังหวัดเพชรบูรณแ
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน ผลงานสิ่งประดิษฐแทางวิทยาศาสตรแ ลาดับที่ 7
จากทั้งหมด 12 ทีม ในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจาปี 2557
ณ เมืองทองธานี
ชนะเลิศเหรียญทอง โครงงานสิ่งประดิษฐแทางวิทยาศาสตรแ ระดับกลุมเครือขาย
โรงเรียนบานขอ ประจาปี 2557
ชนะเลิศเหรียญทอง โครงงานสิ่งประดิษฐแทางวิทยาศาสตรแ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลาปางเขต 3 เป็นตัวแทนเขาแขงขันในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคเหนือ
ครั้งที่ 63 ประจาปี 2557 ณ จังหวัดเพชรบูรณแ
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การขยายผลงานและเผยแพรผลการพัฒนาอาทิ
นาผลงานสิ่งประดิษฐแทางวิทยาศาสตรแ ไปเผยแพรในการแขงขันทักษะวิชาการ
และวิชาชีพของกลุมเครือขายโรงเรียนบานขอ ประจาปี 2557และไดรับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนของกลุม
เครือขายเขาแขงขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาลาปาง เขต 3
นาผลงานสิ่งประดิษฐแทางวิทยาศาสตรแ ไปเผยแพรในการแขงขันทักษะวิชาการ
และวิชาชีพของระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปางเขต 3 โดยมีผลงงานที่สงเขาประกวดจานวย 25
ผลงาน ไดรับรางวัลชนะเลิศในระดับเขตพื้นที่ เป็นตัวแทนเขาแขงขันในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้ง
ที่ 63 ประจาปี 2557 ณ จังหวัดเพชรบูรณแ
นาผลงานสิ่งประดิษฐแทางวิทยาศาสตรแ ไปเผยแพรในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ประจาปี 2557 ณ จังหวัดเพชรบูรณแไดรับรางวัลรองชนะเลิศลาดับที่ 1 และเป็นตัวแทนเขา
แขงขันในระดับชาติ
นาผลงานสิ่งประดิษฐแทางวิทยาศาสตรแไปเผยแพรในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 63 ณ เมืองทองธานี ไดรับรางวัลเหรียญเงิน ลาดับที่ 7 จากทั้งหมด 12 ทีม
เผยแพรผลงานใหกับ โรงเรียนบานแมเตเอ อาเภอแมฟูาหลวง จังหัดเชียงราย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ที่ไดนานักเรียน และคณะครู มาศึกษา
ดูงานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การพัฒนากิจกรรมนักเรียน เมื่อวันที่
21 กุมภาพันธแ พ.ศ. 2557
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ไดรับรางวัลเหรียญเงิน โครงงานสิ่งประดิษฐแทางวิทยาศาสตรแระดับภาคเหนือในงาน
ศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 63 ประจาปี 2557 ณ จังหวัดเพชรบูรณแ
ผลการประเมินนักเรียนระดับชาติ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สูงกวาระดับชาติ 7 สาระวิชา และมีคะแนนสูงเป็นลาดับที่ 3 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลาปางเขต 3
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“คูนแคน สีโปสเตอรแจากแปูงมัน”

ป

ฐมบท และ ปรากฏการณแ
ณ โรงเรียนโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรคแ

โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรคแชื่อสถานศึกษา โรงเรียนนา
งิ้ววิทยาสรรคแ เลขที่ 64 ตาบลนางิ้วอาเภอเขาสวนกวาง
จังหวัดขอนแกน สังกัดอปท. ขอนแกน ปใจจุบัน นาย

2557

ธนกฤต พรพิมลวงศาดารงตาแหนงผูอานวยการ
สถานศึกษาชานาญการพิเศษ ไดสรางสรรคแและพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา ดานสิง่ ประดิษฐแ สือ่ และเทคโนโลยี
การศึกษา “คูนแคน สีโปสเตอรแจากแปูงมัน”จนประสบ

OSOI

ความสาเร็จ

43

ข
ข

2557

หากการใชสีถูกจากัดดวยปริมาณ อาจทาใหผูเรียนเกิดความเบื่อ
หนาย ทอแท และไมเกิดความคิดสรางสรรคแในการทางาน
จาเป็นตองใชสีโปสเตอรแจานวนมากในการจัดการเรียนรู ปใญหาที่
พบคือ ไมมีสีโปสเตอรแสาหรับฝึกทักษะ เนื่องจากสีตามทองตลาด
ราคาแพง ทางโรงเรียนไมมีงบประมาณพอที่จะซือ้ มาใหนักเรียนได
ใช จึงคิดหาแนวทางแกปใญหา ดวยการผลิตสีโปสเตอรแขึ้นชื่อวา
สีโปสเตอรแแปูงมัน“คูนแคน” เพื่อแกไขปใญหาดังกลาว จนประสบ
ความสาเร็จ

OSOI

ขอคนพบที่นาไปสูจุดเริ่มตนของนวัตกรรมเกิดมาจากการ
จัดกระบวนการเรียนรูดวยโครงงานเพื่อการแสวงหาแนวทางในมิติ
ใหมๆที่จะชวยแกปญ
ใ หาการขาดแคลนสีที่ใชในการฝึกทักษะการ
วาดภาพระบายสีใหแกผูเรียนทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการสารวจและ
วิเคราะหแปใญหาจากการเรียนการสอน พบวาในการเรียนวิชาศิลปะ
การเขียนภาพดวยสีโปสเตอรแเบื้องตน ซึ่งเป็นวิชาที่ตองลงมือปฏิบัติ
เป็นวิชาที่สงเสริมและพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรคแของนักเรียน
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อคนพบ
ตนแบบของแนวทางการพัฒนา

44

ภู

มิปญ
ใ ญาสรางสรรคแ
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

จากข อ คน พบดั งดั ง กล า ว น าไปสู ก ารต อ
ยอดความคิดสรางสรรคแ เพื่อพัฒนานวัตกรรมสีโปสเตอรแแปูง “
มันคูนแคน” โดยมีวัตถุประสงคแสาคัญสองประการ ไดแก
1. ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของสีโปสเตอรแที่ทาจาก
แปูงมันชนิดตาง ๆ
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2.เพื่ อ ผลิ ต สี โ ปสเตอรแ ขึ้ น ใช เ อง โดยยึ ด หลั ก
ประหยัด ปลอดภัย และวัสดุหาไดงายในทองถิ่น
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นวัตกรรม สีโปสเตอรแแ ปูงมัน “คูนแคน ” เป็น
นวัตกรรมที่ชวยแกปใญหาการเรียนการสอนของนักเรียน
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรคแ เนื่องจากมีตนทุนในการพัฒนา
ที่ประหยัด ปลอดภัย โดยใชวัสดุที่หาไดงายในทองถิ่น มา
เป็นวัตถุดิบในการทดลองเพื่อพัฒนาคุณภาพใหดีที่สุด
กระบวนการและขั้ น ตอนในการพั ฒ นานวั ต กรรม
ดังกลาวใชกระบวนการโครงงาน ในการดาเนินงานตามขั้นตอนของกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ เป็นกระบวนการ
แกปใญหาอยางเป็นระบบ โดยมีขั้นตอนตางๆประกอบดวย
1.การตั้งปใญหาหรือกาหนดขอบเขตของปใญหา การขาดแคลนสีที่ใชในการฝึกทักษะการวาดภาพระบายสี
2.ก าหนดสมมติ ฐ าน ว า สี โ ปสเตอรแ ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น เองจะสามารถทดแทนสี โ ปสเตอรแ ที่ มี ข ายตามท อ งตลาด
เปรียบเทียบราคาตนทุนการผลิตของสีโปสเตอรแโดยยึดหลักสวนประกอบที่นามาใชผลิตสีโปสเตอรแตองราคาประหยัด
มีความปลอดภัย และวัสดุหาไดงายในทองถิ่น
3. เก็บรวบรวมขอมูล ในขั้นนี้เป็นการหาคาตอบของปใญหาวามีอะไรบางที่สามารถนามาทาเป็นสีโปสเตอรแได
ซึ่งเราไดศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพสีโปสเตอรแจากแปูงชนิดตาง ๆ เพื่อหาชนิดของแปูง อัตราสวนที่เหมาะสม และ
คุณภาพเมื่อเปรียบเทียบกับสีตามทองตลาดโดยทั่วไปโดยมีขั้นตอนในการดาเนินงานโดยสรุป ดังนี้
ศึกษาคนควาขั้นตอนวิธีการทาสีโปสเตอรแ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสีโปสเตอรแ สวนประกอบที่จะ
นามาเป็นสวนผสมในการทาสีโปสเตอรแ เชน แปูงชนิดตาง ๆ กาว น้า สีผสมอาหาร สารลดแรงตึงผิว เป็นตน
วิธีการศึกษาแบงออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้
 หาชนิดของแปูงที่เหมาะสมในการทาสีโปสเตอรแ
 หาอัตราสวนที่เหมาะสมของแปูงมันในการทาสีโปสเตอรแ
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ขายตามทองตลาด
จากการศึกษาทั้ง 5 ขั้นตอนพบวา ชนิดของแปูงที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดในการทาสีโปสเตอรแ คือแปูงมัน
อัตราสวนที่ได คือ แปูงมัน : กาว : น้าสี ในปริมาตร 15 : 20 : 25 ซึ่งจะทาใหไดสีโปสเตอรแที่มีคุณภาพเทียบเคียงสี
โปสเตอรแที่มีขายตามทองตลาด และเมื่อทดลองเติมสารลดแรงตึงผิวลงเพียงเล็กนอยพบวาสีที่ผลิตขึ้นสามารถใชใน
การเขียนบนแผนโฟมได และที่สาคัญที่สุดคือ สีโปสเตอรแที่ผลิตขึ้นมีตนทุนการผลิตตอหนวยเพียง 0.99บาท ตอ
ปริมาณสี 15 กรัม ในขณะที่สีที่มีขายตามทองตลาดขนาดบรรจุ 15 กรัม (1 ขวดเล็ก จะขายในราคาประมาณ (18-28
บาท ซึ่งถาเราผลิตสีโปสเตอรแจากแปูงมันใชเองจะทาใหประหยัดคาสีไดประมาณ 17-27 บาทตอปริมาณ 15 กรัม (1
ขวดเล็ก(
 ลงมือผลิตสีโปสเตอรแจากแปูงมันตามสูตรที่เหมาะสม
 นาสีโปสเตอรแที่ผลิตขึ้นไปใชแกปใญหาในการเรียนการสอน การฝึกซอมวาดภาพระบายสี และใช
ในกิจกรรมการประกวดตาง ๆ
 ประเมินผลการใชนวัตกรรม และปรับปรุงแกไขตอไป
วิเคราะหแขอมูล การหาประสิทธิภาพของสีโปสเตอรแจากแปูงมัน
สรุปผลการใชนวัตกรรม สีโปสเตอรแจากแปูงมัน จากการนาสีโปสเตอรแที่ผลิตขึ้นไปใชในกิจ
กรรมตาง ๆ ของโรงเรียนแลว ผูจัดทาไดใชแบบประเมินความพึงพอใจในการใชสีโปสเตอรแจากแปูงมันกับ ผูทดลองใช
จานวน 120 คน พบวา ผูที่ทดลองใชสีโปสเตอรแจากแปูง มันมีระดับความคิดเห็นและพึง พอใจตอการใชสีในการ
สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคแ และเป็นประโยชนแในรายวิชาศิลปะ ในระดับมากที่สุด คิดเป็นรอยละ 85 วัสดุที่นามา
เป็นสวนผสมหาไดงายในทองถิ่น คิดเป็นรอยละ 81.67 ตามลาดับ สวนประเด็นที่ผูใช ยัง ไมพึง พอใจเทาที่ควรคือ
ความปลอดภัยในการใชงาน ในระดับนอยที่สุด คิดเป็นรอยละ 2.5 ซึ่ง ไดนาปใญ หานี้ปรึกษากับผูเชี่ยวชาญไดรับ
คาแนะนาในการแกปใญหาวา สีที่ใชเป็นสีผสมอาหารที่ไดรับรองมาตรฐานวาปลอดภัย แมจะลางออกไดยากก็ไมนาจะ
เป็นปใญหาเมื่อเปรียบเทียบกับความคุมคาดานอื่น ๆ
ผลจากการนาสีโปสเตอรแมาใชในการสรางสรรคแงานศิลปะ และใชประโยชนแในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนได
สรางความพึงพอใจ และสรางแรงจูงใจใหกับนักเรียนเป็นอยางมาก เพราะนอกจากคุณภาพของสีโปสเตอรแที่สามารถ
เทียบเคียงสีที่มีขายตามทองตลาดแลว นักเรียนยังไดลงมือผลิตสีไดดวยตนเอง และที่สาคัญที่สุดสีที่ไดมีราคาตนทุนต่า
ไดสีปริมาณมากเพียงพอในการใชฝึกทักษะการวาดภาพและทาใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรคแ และจินตนาการใน
การสรางสรรคแผลงาน วัสดุที่ใชผลิตสีหางาย มีในทองถิ่น และปลอดภัยจากสารเคมี
ภูมิปใญญาสรางสรรคแในการพัฒนานวัตกรรม สีโปสเตอรแแปูงมัน“คูนแคน”สูตรที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลที่สมบูรณแ ดวยสูตรดังนี้
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 ศึกษาผลการใชสีโปสเตอรแ
เปรียบเทียบราคาตนทุนการผลิตของสีโปสเตอรแจากแปูงมันและราคาของสีโปสเตอรแที่มี
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ตวงแปูงมัน15 หนวย
ตวงกาวลาเท็กซแ20 หนวย
ตวงน้าสี( น้ากลั่น + สีผสมอาหาร (25 หนวย
นาสวนผสมทั้งหมดคนใหเขากัน และเก็บในขวดบรรจุ
นาสีโปสเตอรแที่ผลิตขึ้นไปใชแกปใญหาในการเรียนการสอนการฝึกซอมวาดภาพระบายสีและใชใน
กิจกรรมการประกวดตางๆ
 ประเมินผลการใชนวัตกรรมและ
ปรับปรุงแกไขโดยคณะอาจารยแและ
คณาจารยแ ประกอบดวย
ผศ.รณภพเตชะวงศแหัวหนา
ภาควิชาทัศนศิลปคณะศิลปกรรม
ศาสตรแมหาวิทยาลัยขอนแกน
อาจารยแนิพนธแ ขันแกว
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย อขอนแกน.เมือง จ.
อาจารยแสมพลศรีโยธาหัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมอ.พลจ.
ขอนแกน
อาจารยแเพ็ญประภาวันละคาหัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยา
นุกูล อขอนแกน.เขาสวนกวาง จ.
อาจารยแพุทธาวุธเที่ยงเกตุหัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรคแอเขา.
ขอนแกน.สวนกวาง จ

บ

บทสรุป
ของความสาเร็จ

การประเมินผลการใชนวัตกรรม สีโปสเตอรแจากแปูงมัน จากการนาสีโปสเตอรแที่ผลิตขึ้นไปใชในกิจกรรม
ตาง ๆ ของโรงเรียนแลว ผูจัดทาไดใชแบบประเมินความพึง พอใจในการใชสีโปสเตอรแจากแปูง มันกับผูทดลองใช
จานวน 120คน พบวา ผูที่ทดลองใชสีโปสเตอรแจากแปูงมันมีระดับความคิดเห็นและพึงพอใจตอการใชสีในการสงเสริม
ความคิดริเริ่มสรางสรรคแ และเป็นประโยชนแในรายวิชาศิลปะ ในระดับมากที่สุด คิดเป็นรอยละ 85วัสดุที่นามาเป็น
สวนผสมหาไดงายในทองถิ่น คิดเป็นรอยละ 81.67 ตามลาดับ สวนประเด็นที่ผูใชยังไมพึง พอใจเทาที่ควรคือ ความ
ปลอดภัยในการใชงาน ในระดับนอยที่สุด คิดเป็นรอยละ 2.5การขยายผลและเผยแพรผลการพัฒนา นวัตกรรม“สี
โปสเตอรแแปูงมัน คูนแคน ”ไดมีการขยายผลและเผยแพรการพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนมรการประชาสัมพันธแผานสื่อ
ตาง ๆ อาทิ

เขารวมการประกวดสิ่งประดิษฐแ งานแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐแ และภูมิปใญญาทองถิ่น
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ครั้ ง ที่ 14 ประจ าปี
2555 และไดรับรางวัล ชนะเลิศ
 เขารวมงานมหกรรมการศึกษาทองถิ่น ปี 2554
ที่เมืองทองธานี และกิจกรรมประกวดโครงงาน
ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ
 ได รั บ คั ด เลื อ กจาก คู น แคนสี โ ปสเตอรแ จ าก “
นักประดิษฐแ“ ใหบันทึกเทปรายการ ”แปูงมัน
ของบริษัทเวิรแคพอยทแ เอ็นเตอรแเท ”พันลาน
ในวันที่ (มหาชน( นเมนทแ จากัด20 สิงหาคม 2556 เพื่อออกอากาศทุกวันจันทรแ เวลา 19.30 นและ .
ออกอากาศซ้าทุกวันอังคาร เวลา14.05 น.
 เขารวมนาเสนอ“โครงการประดิษฐแสีโปสเตอรแเพื่อใชในการวาดภาพระบายสี ”และไดรับคัดเลือกให
เป็น 1 ใน 8 ทีมยอดเยี่ยม โครงการเยาวชนคิดดีทาดี 84 โครงการกับครอบครัวขาว 3ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มหาวิทยาลัยขอนแกนรวมกับไทยทีวีสี ชอง 3
 เขารวมงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 19 ที่ จรอยเอ็ด.ไดรับ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1กิจกรรมประกวดโครงงานศิลปะ มตน.
 เขารว มงานมหกรรมการจั ดการศึก ษาท องถิ่น ระดับ ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ครั้ง ที่ 22 ปี พ .ศ .
2557 ณ เทศบาลตาบลเชีย งคาน จั ง หวั ดเลย ได รับ รางวั ลชนะเลิ ศ อั นดั บ 1 การแขง ขั น ประกวด
โครงงาน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 นาสีไปใชในการประกวดภาพวาดระบายสี หัวขอ งานเทศกาลไก ”ยางพารากูภาวะวิกฤตโลกรอน “
ยางเขาสวนกวาง ประจาปี2555
 ขาวแวดวงการศึ กษาและโรงเรีย นในสังกัด อบจ นักประดิษ ฐแ“ ขอนแกน ลงขาว การออกรายการ .
ในวารสาร คูณแคน ฉบับที่ ”พันลาน1 ปีที่ 9 ประจาเดือน ตุลาคม ปี 2557
 ไดเขารวมสง ผลงานการวาดภาพนานาชาติ หั วขอ “movement”กับ องคแกรยูเนสโก ผานทาง Face
book : Centre pour I’UNESCO Louis Francois โดยใชสีโปสเตอรแจากแปูงมันที่ผลิตขึ้นเอง
 เข า ร ว มการประกวด เยาวชนภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ครั้ ง ที่ .ศิ ล ปกรรม ปตท “5ที่ ”
จ าก .มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ร ว มกั บ บริ ษั ท ปตท ัด (มหาชน (ได รั บ รางวั ล เกี ย รติ บั ต ร ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนตน
 เขารวมโครงการของสานัก งานนวัตกรรมแหง ชาติ “ (สนช (สี แปูงมัน นวัตกรรมในโครงการ ทาง ”
เว็บไซตแhttp://www.bigstart.in.th
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วิทยาลัย เทคนิคตระการพืชผล เลขที่ ตาบลเซเป็ด 10 หมู 11อาเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี สังกัด ดาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ไดสรางสรรคแและ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดานสิ่งประดิษฐแ
ผลิตภัณฑแสาเร็จรูป อาหารมดแดงสาเร็จรูป
จนประสบความสาเร็จ
แนวคิดในการสรางสรรคแและพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา อาหารมดแดงสาเร็จรูป
ดังกลาวเป็นผลสืบเนื่องมาจากในปใจจุบันการ
ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตวแของเกษตรกรใน
ประเทศไทย มีความสาคัญตอเศรษฐกิจใน
ประเทศและมีปริมาณที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะการเลี้ยงสัตวแที่เป็นสัตวแเลี้ยงประเภทสัตวแเศรษฐกิจ เชน หมู ไก ปลา โค และสัตวแเลี้ยงประเภทอื่นๆ ซึ่ง
ผูเลี้ยงจะเพิ่มความใสใจในการดูแลสัตวแเลี้ยงของตนเองมากขึ้น เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพและตรงกับความ
ตองการของตลาด
แนวคิดการเลี้ยงมดแดงหรือสรางเป็นฟารแมมดแดงเพื่อนาไขมดแดงมาประกอบเป็นอาหารนั้น ปใจจุบัน
กาลังเป็นที่สนใจของเกษตรกรอยางมาก ทั้งนี้เนื่องจากในปใจจุบันกระบวนการเลี้ยงไมยุงยากเหมือนกับการเลี้ยงสัตวแ
เศรษฐกิจประเภทอื่น ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีอีกทางเลือกหนึ่งที่จะชวยใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้เนื่องจากใน
ปใจจุบันไขมดแดงในธรรมชาติ ในชวงฤดูกาลปกติระหวางเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน มีราคาสูงถึง-400 650
บาทตอกิโลกรัม และในชวงที่ไขมดแดงหายากจะมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 1-750, บาท 000ซึ่งสามารถสรางรายได
ใหแกเกษตรกรไมนอยกวา 400-1,000 บาทตอวัน ขอเท็จจริงในปใจจุบันพบวาปริมาณไขมดแดงไมเพียงพอตอ
ความตองการของตลาด ไขมดแดงสวนใหญไดจากธรรมชาติ ซึ่งปริมาณไขมดแดงตอรังที่เก็บไดคอนขางต่าประมาณ

ข
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ตนแบบของแนวทางการพัฒนา
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ผลิ ต ภั ณ ฑแ อ าหารมดแดงสาเร็ จ รู ป
นารี สาขาวิชา การบัญชี ชั้น ปวส. 1 วิทยาลัย เทคนิค
ตระการพืชผล เป็นหัวหนาคณะนักวิจยั เพื่อแสวงหานวัตกรรมการผลิตอาหารที่มีคุณภาพสูงสาหรับมดแดงให
สามารถผลิตไขมดแดงไดในปริมาณที่มากและเพียงตอความตองการในการบริโภคไขมดแดงของประชาชนที่นิยม
บริโภคไขมดแดงจานวนมากขึ้นอยางรวดเร็วจนในบางฤดูกาลมดแดงไมสามารถจะผลิตไขมดแดงตามธรรมชาติได
เพียงพอตอความตองการของผูบริโภคที่มีจานวนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วได โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงฤดูแลงนับเป็นชวง
วิกฤตที่มดแดงตองเผชิญกับความขาดแคลนอาหารอยางรุนแรงทาใหผลผลิตไขมดแดงลดปริมาณลงจนไมเพียงพอ
ตอความตองการของผูบริโภค ซึ่งเป็นที่มาใหคณะนักวิจัยดังกลาวไดรวมกันแสวงหาแนวทางการแกปใญหาดังกลาว
ขึ้น

OSOI

10-100 กรัมซึ่งไมเพียงพอ และไมสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตไขมดแดงใหไดปริมาณมากหรือพัฒนาไปสูธุรกิจการคาไข
มดแดงได แตอยางใด
สับใหละเอียด ผึ่งแดดใหแหงพอหมาด
ปใ่นให
ละเอียด
ปฐมบทและปรากฏการณแที่เกิดขึ้น ณ วิทยาลัย เทคนิค
ตระการพืชผล ดังกลาวทาให นักประดิษฐแรุนใหม และเพื่อน
นักวิจัย จานวน 10 คนโดยมี นางสาวอารีวรรณ
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จากปฐมบท และ
ปรากฏการณแ ณ วิทยาลัย เทคนิค
ตระการพืชผล ดังกลาว คณะนักวิจัย
ไดระดมพลังปใญญาเพื่อแกไขปใญหา
ดังกลาวเพื่อแสวงหาแนวทางการพัฒนาไปสูความสาเร็จอยางมั่นคง
และยั่งยืนซึ่งจากการศึกษาอยางเป็นระบบโดยลงพื้นที่สารวจปริมาณ
การเลี้ยงมดแดงและพื้นที่ในการเลี้ยงมดแดงในพื้นที่ตางๆพบขอเท็จ
ที่มาของปใญหาดังกลาวโดยสรุป อาทิ
1.พืน้ ที่ในการเลีย้ งมดแดงสวนใหญจะอยูบ ริเวณทองถิน่ รอบ
นอกชุมชน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ไมแออัด มีตนไมที่เหมาะสมแกการ
สรางรังของมดแดง
2.เกษตรกรผูเลี้ยงมดแดงมักจะประสบปใญหาอาหารในการนามาเลี้ยงมดแดง
3.อาหารที่เกษตรกรนาไปเลี้ยงมดแดงนิยมใชวัตถุดิบตามที่หาไดงายในชุมชนซึ่ง และคอนขางไรคุณภาพสง
ผลกระทบอยางรุนแรงทาใหมดแดงผลิตไขดอยคุณภาพในปริมาณที่นอยกวาในอดีตที่ผานมา
ขอคนพบดังกลาว ทาใหคณะผูวิจัยคิดคนแนวทางการแกปใญหาดังกลาวเพื่อเป็นตนแบบแนวทางการพัฒนา
อาหารคุณภาพสาหรับมดแดง เพื่อ ใหมดแดงไดกินอาหารที่มีคุณภาพสาหรับผลิตไขมดแดงคุณภาพในปริมาณที่มาก
เพียงพอตอความตองการของผูบริโภคไขมดแดงในปใจจุบัน ไดเป็นผลสาเร็จ

ภู

มิปญ
ใ ญาสรางสรรคแ
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
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จากขอคนพบดังกลาว ไดพัฒนาไปสูภูมิปใญญาสรางสรรคแการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ซึ่งเป็นตนแบบ
ของแนวทางการพัฒนาสูตรอาหารสาหรับเลีย้ งมดแดงสาเร็จรูป ที่ประกอบดวยสวนผสมของวัตถุดิบที่เหมาะสมและ
มีคุณภาพ สามารถเก็บไวไดนานและทาใหผลผลิตมีคุณภาพสูง และนาไปทดลองใชกับกลุมผูสนใจที่ตองการเขารวม
โครงการไดแกเกษตรกรผูเลี้ยงมดแดงโดยทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อสงเสริมอาชีพใหกับเกษตรกรในการเลี้ยงมดแดง และเพื่อให
ไดไขมดแดงที่มีปริมาณและคุณภาพดี จนประสบความสาเร็จ
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วัตถุประสงคแในการจัดทาสิง่ ประดิษฐแ

"อาหารมดแดงสาเร็จรูป”
วัตถุประสงคแในการจัดทาสิ่งประดิษฐแ "อาหารมดแดงสาเร็จรูป”กาหนดไว 3 ประการ ประกอบดวย
เพื่อ .1ศึกษาอัตราสวนของการผลิตอาหารสาหรับเลี้ยงมดแดงสาเร็จรูปที่เหมาะสมตอความตองการของมด
แดง
เพื่อ .2ศึกษาการเจริญเติบโตและอัตราการออกไขของมดแดงตามธรรมชาติและการเลี้ยงโดยการใหอาหาร
มดแดงสาเร็จรูป
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชผลิตภัณฑแอาหารมดแดงสาเร็จรูป .3

2. ผลิตภัณฑแอาหารมดแดงสาเร็จรูป เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑแจากเดิมจะเอาเศษอาหารที่เหลือจากการ
รับประทานของคนไปวางไวตามตนไมเพื่อใหมดแดงกิน อาหารมดแดงสาเร็จรูปจึงเป็นผลงานสิ่งประดิษฐแที่คิดคนขึ้น
ใหม เพื่อตอบสนองความตองการของผูเลี้ยงมดแดงอยางแทจริง ปใจจุบันมีอาหารสาหรับสัตวแเลี้ยงเกือบทุกชนิด
เชน อาหารจิ้งหรีด อาหารกบ อาหารปลา อาหารไก เป็นตน แตยังไมมีการผลิตอาหารมดแดงในรูปแบบของ
ผลิตภัณฑแสาเร็จรูป ทั้งๆที่ไขมดแดงมีราคาแพงกวาสัตวแเลี้ยงชนิดอื่น

2557

1.ผลิตภัณฑแอาหารมดแดงสาเร็จรูป เป็นผลลิตภัณฑแที่ใชเลี้ยงมดแดง เพื่อเพิ่มผลผลิตของไขมดแดง การ
เลี้ยงมดแดงโดยการใหอาหารมดแดงสาเร็จรูป สามารถเก็บผลผลิตของไขมดแดงไดนานถึงเดือนตอ 7 ปี เริ่มออกไข
ในเดือนธันวาคมเดือนเทานั้น คือ ในชวงเดือน 3-2 เดือนกรกฎาคมของทุกปี จากปกติมดแดงจะออกไขเพียง– เมษายน เดือนมิถุนายนของทุกปี
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คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิง่ ประดิษฐแ อาหารมดแดงสาเร็จรูป คณะผูวิจัยกาหนดไวดังนี้

3. ผลิตภัณฑแอาหารมดแดงสาเร็จรูป บรรจุในถุงอลูมิเนียมฟอยดแ 3 เก็บไวไดนานถึง (ซองสุญญากาศ(
บาท 50 กรัม ราคา 400 เดือน มีขนาดบรรจุ คือ ขนาดบรรจุ
ขั้นตอนการทางานของผลงานสิ่งประดิษฐแ
"อาหารมดแดงสาเร็จรูป ” ประกอบดวย

1.
2.
3.
4.

โครงไก
แมลง
กนหอยเชอรี่
เศษเนื้อวัวติดมัน

3
3
3
3

กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม

OSOI

วัตถุดิบ
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5. เกลือ
วัสดุอุปกรณแ

100

กรัม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

200
1
6
1
1
2
1
1
1

มิลลิลิตร
เครื่อง
ถาด
อัน
อัน
เครื่อง
เลม
อัน
เครื่อง

บีกเกอรแ ขนาด
เครื่องปใ่นละเอียด
ถาด
ไมพาย
ตาขาย
เครื่องบด
มีดสับ
เขียง
เครื่องชั่งละเอียด

บ

บทสรุป
ของความสาเร็จ
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ผลการทดลอง

การทดลองที่ 1ศึกษาอัตราสวนของการผลิตอาหารสาหรับเลีย้ งมดแดงสาเร็จรูปทีเ่ หมาะสมตอความ
ตองการของมดแดง
1.ศึกษาอัตราสวนของอาหารเลี้ยงมดแดง โดยกาหนดชนิดของวัตถุดิบที่สามารถนามาเลี้ยงมดแดงโดยได
จากการสังเกตและสัมภาษณแเกษตรกรที่เลี้ยงมดแดง ใชวัตถุดิบประกอบดวย แมลง โครงไก เศษเนื้อวัวติดมัน
กนหอยเชอรี่ และเกลือ จานวน สูตร 6ดังตารางที่ 3.1

OSOI

2 .นาวัตถุดิบที่เตรียมไว( แมลง โครงไก เศษเนื้อวัวติดมัน กนหอยเชอรี่ และเกลือ) ดังภาพที่ 3.1
มาสับใหละเอียด นามาบดรวมกัน แผกระจายในภาชนะ เชน กระดง ถาด
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ภาพที่ 3.1ภาพวัตถุดบิ ในการผลิตอาหารมดแดงสาเร็จรูป
3.นาอาหารมดแดงที่บดผสมรวมกันแลว ไปตากแดดในวันที่มีแดดจัด เป็นเวลา ชั่วโมง เพื่อ 4ใหวัตถุดิบแหง
พอหมาด จากนั้นปใ่นหยาบๆ จะไดอาหารมดแดงสาเร็จรูป สาหรับเลี้ยงมดแดงจานวน สูตร 6
4 .อาหารสาเร็จรูปทั้ง สูตร ไปเลี้ยงมดแดง ทาการทดลอง 6นาอาหารไปเลี้ยงมดแดงปริมาณสูตรละ กรัม 400
โดยทาการเลี้ยงมดแดง สูตรละ รัง คัดเลือกตนไมตนเดียวกันที่มีรังมดแดงขนาดใหญ 3และสมบูรณแ มีประชากรมด
แดงอาศัยอยูมาก เวลาในการทดลองครั้งละ สัปดาหแ 1 โดยใชอาหารมดแดงครั้งละ กรัม 100 เป็นระยะเวลา 4
สัปดาหแ
5 .บันทึกน้าหนักของอาหารเลี้ยงมดแดงสาเร็จรูปที่เหลือเป็นเวลา หลัง จากใหอาหารมดแดงเป็นเวลา 4
สัปดาหแ

ตารางที่ 3 1.ตารางสวนผสมของอาหารมดแดงสาเร็จรูป ปริมาณ กรัม 400
สูตร แมลง(กรัม(
ที่

โครงไก
(กรัม(

เศษเนือ้ วัวติดมัน
(กรัม(

กนหอย
เชอรี่

เกลือ
(กรัม(
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6. วิเคราะหแผลการทดลองโดยการหาคาเฉลี่ยน้าหนักของอาหารมดแดง ที่หายไป ระหวางการเลี้ยงมดแดง
เพื่อทาการคัดเลือกสูตรอาหารเลี้ยงมดแดงที่มีปริมาณเหลือนอยที่สุด ซึ่งแสดงวามดแดงมีความชอบมากที่สุด

1

100

100

100

100

ไมใสเกลือ

2

100

100

80

110

10

3

70

115

120

80

15

4

140

80

80

80

20

5

70

120

70

115

25

6

120

80

90

80

30

2557

(กรัม(
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การทดลองที่ 2 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของมดแดงที่เลี้ยงตามธรรมชาติและการเลี้ยงโดยการใหอาหาร
สาเร็จรูป
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1. คัดเลือกตนไมที่มีรังของมดแดงขนาดใกลเคียงกัน จานวน ตน ไดแก 10 ตนหวา ตนมะมวง ตนชมพู
ตนขี้เหล็ก ตนยอ ตนสะแกนา ตนพอก ตนติ้ว ตนสะเดา ตนคูณ
2. แบงตนไมออกเป็น กลุม 2
กลุมที่ รัง ใหมดแดงเจริญเติบโตและสรางไขตาม 3 ตน คัดเลือกรังมดแดง ตนละ 5 ตนไม 1
ธรรมชาติ
กลุมที่ รัง 3 ตน คัดเลือกรังมดแดง ตนละ 5 ตนไม 2ทาการใหอาหารมดแดงสูตรที่คัดเลือก
ไดจากการทดลองที่ 1
3. เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตราการออกไขของมดแดงตามธรรมชาติ และการเลี้ยงโดยการให
อาหารมดแดงสาเร็จรูป บันทึกผลการทดลอง น้าหนักของไขมดแดงที่ไ ดจากธรรมชาติ และการเลี้ยงดวยอาหาร
สาเร็จรูป ดังภาพที่ 3.2
4. วิเคราะหแผลการทดลองโดยการหาคาเฉลี่ย

ภาพที่ 3.2 ภาพวิธกี ารใหอาหารมดแดงสาเร็จรูป
การทดลองที่ 3 ศึกษาความพึงพอใจของผูใชผลิตภัณฑแอาหารมดแดงสาเร็จรูป
1.ศึกษาความพึงพอใจของผูใชผลิตภัณฑแอาหารมดแดงสาเร็จรูป โดยการตอบแบบสอบถามและแปรผล
การศึกษา

OSOI

2. คัดเลือกประชากรและกลุมตัวอยาง
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ประชากรไดแก กลุมเกษตรกรรมและตัวแทนชุมชน ประชาชนทั่วไป ที่อาศัยอยูอาเภอ
ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งหมดจานวน 1,315 คน

 กลุมตัวอยาง ไดแก กลุมเกษตรกรรม และตัวแทนชุมชน ประชาชนทั่วไป ที่อาศัยอยูอาเภอ
ตร ะ ก าร พื ช ผล จั ง หวั ดอุ บ ล ร าชธ านี จ าน ว น 197
คน ซึ่ ง ไ ด ม าโ ดยวิ ธี ก าร สุ มอย า ง ง า ย
(Simple Random Sampling) โดยใชขนาดของกลุมตัวอยางในการสุม รอยละ 15
3. สรางแบบประเมิน และทาการทดสอบกับกลุมตัวอยาง
เกณฑแที่ใชในการวิจัยคาอธิบาย
ระดับคะแนน คือ

5

ระดับคะแนน คือ 4
ระดับคะแนน
คือ 3
ระดับคะแนน คือ 2
ระดับคะแนน คือ 1

ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด = 4.21 – 5.00
ระดับความพึงพอใจ มาก
=
ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง=
ระดับความพึงพอใจ นอย
=
ระดับความพึงพอใจ นอยที่สุด=

3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

 ไดผลิตภัณฑแอาหารมดแดงสาเร็จรูปที่สามารถนาไปใชเลี้ยงมดแดงและเพิ่มอัตราการออกไขของมด
แดงใหสามารถออกไขนอกฤดูกาลได
 เป็นผลิตภัณฑแที่สรางรายไดใหกับเกษตรกรผูทาการเลี้ยงและสง เสริมความตองการของตลาดทั้งใน
และตางประเทศ
 สงเสริมใหนักเรียนใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแและมีรายไดระหวางเรียนนักศึกษา-
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ประโยชนแและคุณคาของผลิตภัณฑแสาเร็จรูป

วัตถุดบิ อุปกรณแทใี่ ชในการประดิษฐแคดิ คน
2557

วัตถุดบิ และอุปกรณแ
รายการ

จานวน

ราคา

1. แมลง

4 กิโลกรัม

80

2. โครงไก

1 กิโลกรัม

135

3. เศษเนื้อวัวติดมัน

1 กิโลกรัม

200

4. กนหอยเชอรี่

4 กิโลกรัม

200

OSOI

(บาท(

56

5. เกลือ

1 หอ

5

6. ไวนิล

-

800

7. เขาเลม

3 เลม

300

8. เครื่องปใ่น

เครื่อง 2

2,000

-

1,280

9. คาออกแบบบรรจุภัณฑแ
รวมทัง้ สิน้

5,000

OSOI
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งบประมาณทีใ่ ชในการประดิษฐแคดิ คน
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1.จานวน 5,000 บาท
2.แหลงงบประมาณที่ไดรับ
 งบประมาณอุดหนุนสิ่งประดิษฐแ

แผนการตลาด
 กลยุทธแดานผลิตภัณฑแ (Product Strategy(
บริษัทฯ ผลิต อาหารมดแดงสาเร็จ รูป ภายใตต รายี่หอ “MAEMOD” เป็น ผลิตภัณ ฑแ (แมมด (
( ประเภทการเกษตรกรรม ชนิดเจาะจงซื้อSpecialty Goods โดยผูบริโภคสามารถซื้อไดตามรานขายอาหารสัตวแ (
รา นค า สิน ค า ทางการเกษตร ร า นขายของชา ร านค า ชุ มชน และสั่ ง ซื้ อได โ ดยตร งทางผ า นทางโทรศั พ ทแ แ ละ
อินเตอรแเน็ต บริษัทจะจัดสงใหลูกคาทางไปรษณียแ แตผลิตภัณฑแไดพัฒนาเป็นสิ่งประดิษฐแใหมออกสูตลาด โดยมี
ลักษณะผลิตภัณฑแ ดังนี้
1. ผลิตภัณฑแหลัก (Core Productผลิตภัณฑแอาหารมดแดงสาเร็จรูปจะเนนคุณภาพเป็นเลิศ โดย (
กระบวนการผลิตจะมุนเนนเรื่องความสดใหม ไมผสมสารกันเสียและไมปรุงแตงกลิ่น
2. รูปลักษณแผลิตภัณฑแ (Feature ( ผลิตภัณฑแอาหารมดแดงสาเร็จรูปบรรจุในถุง สุญ ญากาศ ปิด
ฉลากสีสันสวยงาม สามารถเก็บรักษาไวไดนานถึง (หากเปิดซองแลวควรเก็บไวในตูเย็น( เดือน 3
ตนทุนตอครัง้ 300( ซองครัง้ /
แมลง
48กิโลกรัม บาท 20 ×
=บาท 960
เศษเนื้อวัวติดมัน
10กิโลกรัม บาท 80 ×
=บาท 800
โครงไก
10กิโลกรัม บาท 80 ×
=บาท 800
กนหอยเชอรี่
50กิโลกรัม บาท 10 ×
=บาท 500
เกลือ
บาท 5 × กิโลกรัม 5
=บาท 25

เบ็ดเตล็ด คาน้า(,คาไฟฟูา(
โสหุยการผลิต (คน 2 คาแรงงาน(
40(บาท(ชั่วโมง 5 ชั่วโมง ใชเวลาในการผลิต/คน/
คาฉลาก 2.50(บาท (ซอง 300 ×
ตนทุนรวม

=บาท 750
=1 ,บาท 163
=4 ,บาท 248

ตนทุนรวม
กาไร
ตนทุนตอซอง
กาไรตอซอง
ราคาขาย

=4 ,248 บาท
=10 ,บาท 752
=บาท 14.60
=บาท 35.84
=บาท 50

ตนทุนและรายไดในการผลิตอาหารมดแดงสาเร็จรูป
ขนาด (กรัม(
1. บรรจุ ( 400กรัม (
รวม

จานวน (ซอง(

ปริมาณ (กรัม(

ตนทุน (บาท(

300

120,000

4,248

300

120,000

4,248
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=15 ,บาท 000
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ขาย 300 ซอง (บาท 50 ×

=3 ,บาท 085
=บาท 13
=บาท 400

 กลยุทธแดานราคา (Price Strategy(
บริษัทกาหนดราคาขายผลิตภัณฑแอาหารมดแดงสาเร็จรูป โดยตั้งราคาใชนโยบายขายราคาเดียว (One
Price มีลักษณะ คือ (การจาหนายปลีกกาหนดราคาขายจากตนทุนการผลิต คือ ขนาดบรรจุ กรัม 400
(หาสิบบาทถวน( บาท 50 ราคา

ในการผลิต วัน 3 ครั้ง ใชเวลา 1= วัตถุดิบ กิโลกรัม สามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑแอาหารมด 118
120 ดงสาเร็จรูปได จานวน, 120( กรัม 000กิโลกรัมตามรายละเอียดดังนี้ (

OSOI

ระยะเวลาในการผลิต เดือน 1
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ขนาดบรรจุ บาท 50 × ซอง 300 กรัม จานวน 400

=15 ,บาท 000
=15 ,บาท 000

ประมาณการผลิตผลิตภัณฑแอาหารมดแดงสาเร็จรูป เดือน/ครั้ง 5
วัตถุดิบ 1,6000 กิโลกรัม ไดผลิตภัณฑแอาหารมดแดงสาเร็จรูป 180, กรัม รายละเอียด ดังนี้ 000
ขนาดบรรจุ 1 กรัม จานวน 400,500 ซอง บาท 500 ×
=750 ,000 บาท1 (,500 ซอง
มาจาก × ซอง 300 การผลิต 500( (เดือน/ครั้ง 5บาท มาจาก ราคาขายซองละ การ(เดือน /ครั้ง 5 บาท ขาย 50
คานวณการผลิ ต ผลิ ตภั ณฑแ อาหารมดแดงส าเร็ จรู ป ข า งต นนี้ เป็ นเพี ยงการประมาณการยอดการผลิ ตเทา นั้ น
เนื่องจากบริษัทฯทาการผลิต ผลิตภัณฑแอาหารมดแดงตามจานวนที่ลูกคาสั่งซื้อ เพื่ อใหไดผลิตภัณฑแอาหารมดแดง
สาเร็จรูปที่สดใหม และสะอาดอยูเสมอ
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 งบประมาณการยอดขาย ตนทุนการผลิต และคาใชจายในการขายและการบริหารของกิจการใน
ระยะเวลา เดือน 6

รายการ
ยอดจาหนาย
(หนวย(

เดือน
เดือน
เดือน
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
6, 000
ซอง

เดือน
ตุลาคม

1,500
ซอง

3, 000
ซอง

7,000
ซอง

75,000

150,000 300,000 350,000

เดือน
เดือน
พฤศจิกายน ธันวาคม
8,000

รวม
30,500 ซอง

ซอง

5, 000
ซอง

400,000

250,000

1,175,000

บาท

บาท

บาท

400,000

250,000

1,175,000

2557

ขนาดบรรจุ กรัม 400
ยอดจาหนาย
(บาท(

บาท

บาท

บาท

บาท

ราคาซองละ บาท 50
ยอดขายรวม( บาท(

75,000

150,000 300,000 350,000

 ตลาดของสินคาหรือบริการ
OSOI

 ในจังหวัด/ตลาดทองถิ่น
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 ตลาดตางจังหวัด

 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงทุกหมูบาน (ระบุ( ตลาดอื่นๆ

ตลาดตางประเทศ

17.5. ลักษณะของผูซ อื้
 มีลูกคาประจาแนนนอน ตลาดเปิด /

มีผูซื้อเฉพาะแนนอน

(ระบุ( อื่นๆ……………………………………………..

17.6. กลุมลูกคาเปูาหมายทีซ่ อื้ สินคาหรือบริการ
นักเรียน – นักศึกษา

 เกษตรกรรม

 ประชาชนทั่วไป

 ตัวแทนชุมชน (ระบุ( อื่นๆ
17.7. การสงเสริมการตลาด
 มีการดาเนินงานอยางตอเนื่อง โดยวิธีการทาใบปลิว ประชาสัมพันธแ

มีและไมไดดาเนินการอยางตอเนื่อง
ไมมี
การกาหนดราคาขาย ตนทุนสินคา ซอง/บาท 50 ซอง จัดจาหนายในราคา/บาท 14.16
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 มีโปรโมชั่นประจาเดือนและการขายสง ขายปลีก /

กาไรจากการขาย ซอง/บาท 35.84

 ขายตรง

 ขายสง

 ขายปลีก

 ขายฝาก

2557

 ชองทางการจัดจาหนาย
อื่นๆ ........................................... (ระบุ(
 ปริมาณวิตามินและคุณคาทางอาหารของไขมดแดงและตัวออน
ตามตั ว เลขของกรมอนามั ย ไข ม ดแดงและตั ว อ อ นมดแดงมี คุ ณ ค า ทางอาหาร สู ง ประกอบด ว ย
สารอาหารที่จาเป็น วิตามินและแรธาตุ ดังตารางที่ 2.1

วิตามินเอ (Total VitaminA (RE) )

-- Ug / 100 G

เบตา เคโรทีน (Betacarotene )

-- Ug / 100 G

OSOI

ตาราง  ตารางคุณคาทางอาหารของไขมดแดงและมดแดงตัวออน
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วิตามินอี (VitaminE)

-- Mg / 100 G

วิตามินบี 1 ( Thiamin )

.16 Mg / 100 G

วิตามินบี 2 ( Riboflavin )

4.68 Mg / 100 G

ไนอะซิน (Niacin )

5.5 Mg / 100 G

วิตามินซี (VitaminC )

-- Mg / 100 G

พลังงาน (Energy )

74 KCAL / 100 G

น้า (Water )

84 G / 100 G

โปรตีน (Protein )

8.2 G / 100 G

ไขมัน (Fat )

2.6 G / 100 G

คารแโบไฮเดรต (Carbohydrate )

4.5 G / 100 G

ใยอาหาร ( ( กาก (Crude/ Dietar )

-- G / 100 G

เถา (Ash )

.7 G / 100 G

แคลเซียม (Calcium )

-- Mg / 100 G

ฟอสฟอรัส (Phosporus )

47 Mg / 100 G

ธาตุเหล็ก (Iron )

0 .3 Mg / 100 G

( retinol )

-- Ug / 100 G

ที่มา : กรมอนามัย (2554(
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กรีนซีเมนตแ ( Green Cement (

ป
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วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ เลขที่ 7 ถนน กาญจนวิณิชยแ ตาบล หาดใหญ อาเภอ หาดใหญ จังหวัด สงขลา
ปใจจุบัน นายสมพงคแ จตุทอง ดารงตาแหนง
ผูอานวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ สังกัด สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได
สรางสรรคแและพัฒนา นวัตกรรมการศึกษา ดานสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา กรีนซีเมนตแ ( Green Cement )
จนประสบความสาเร็จ
ปฐมบทในการดาเนินการดังกลาวเกิดมาจาก
การศึกษาคนควาวัสดุใหมๆสาหรับนามาใชผลิตทดแทน
ปูนซีเมนตแซึ่งปใจจุบันมีราคาจาหนายสูงขึ้น และจะสูง
เพิ่มมากขึ้นในอนาคตซึ่งสงผลกระทบอยางสาคัญสาหรับผูที่จาเป็นตองใชผลิตภัณฑแปูนซิเมนตแในการกอสรางอาคาร
รานคา รั้ว ตึก กาแพง และการกอสรางอื่นๆที่จาเป็นตอวิถีการดาเนินชีวิตในปใจจุบัน
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ฐมบท และ ปรากฏการณแ
ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ

ข

จากปฐมบทและ ปรากฏการณแ ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญดังกลาว การศึกษาคนควาไดนาไปสูขอคนพบ
และแนวทางการพัฒนาที่สาคัญ โดยพบวา แกลบที่มีปริมาณจานวนมากในปใจจุบันของสังคมไทยในทุกภูมิภาค
สามารถจานาไปผลิตเป็นวัสดุราคาประหยัดทดแทนปูนซีเมนตแในบางสวนไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
โดยการนาไปผานกระบวนการเผาไหมใหไดขี้เถาแกลบและนาขี้เถาแกลบดังกลาวมาผสมกับปูนซีเมนตแปอรแตแลนดแ

OSOI

อคนพบ
ตนแบบของแนวทางการพัฒนา

62

ก็สามารถนาไปใชประโยชนแไดตามตองการ
การศึกษาครั้งนี้ คณาจารยแและนักศึกษาไดรวมกันดาเนินการเพื่อศึกษาทดลองหาอัตราสวนที่เหมาะสมตอ
การรับแรงอัดของกอนตัวอยางมอนตารแและนาไปใชเป็นปูนกอสรางกอในงานกอสรางโดยทั่วไป ซึ่งนอกจากจะทาให
ประหยัดปูนซีเมนตแ แลว ยังชวยประหยัดตนทุน ชวยรักษาสิ่งแวดลอม นาขยะในแตละทองถิ่นมาแปลงใหเกิด
ประโยชนแซึ่งเป็นการรักษาสภาพสิ่งแวดลอมที่กาลังกลายเป็นปใญหาตอสุขภาพชีวิตในการดารงอยูของมนุษยแให
คืนกลับมาสูสุขภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยจากอันตรายจากสภาพแวดลอมที่กอมลพิษเชนในปใจจุบันไดอยางมี
ประสิทธิผล

2557
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ภู

มิปญ
ใ ญาสรางสรรคแ
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

จากขอคนพบซึ่งเป็นตนแบบของแนวทางการพัฒนาดังกลาว นาไปสูภูมปิ ญ
ใ ญาสรางสรรคแการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา กรีนซีเมนตแ ( Green Cement ( ขึ้น ทั้งนี้เนื่องปูนกอสาเร็จรูปที่จาหนายในตลาดปใจจุบัน เมื่อ
นามาเปิดถุงเพื่อใชงานครั้งหนึ่งแลว หากใชไมหมดผูใชไมสามารถจะเก็บไวใชงานในโอกาสตอไปไดอีก เนื่องจากปูนจะ
แข็งตัว
จากขอดอยดังกลาว
คณาจารยแและนักศึกษาที่รวมกันศึกษาคนควากรีนซีเมนตแ ( Green Cement ( ดังกลาวไดรวมกันพัฒนาผลิตภัณฑแ
ดังกลาวเป็นผลิตภัณฑแปนู กอฉาบสาเร็จรูปผสมขี้เถาแกลบซึ่งบรรจุภัณฑแในถุงพลาสติกอยางหนาชนิดซิปล็อคพรอม
พิมพแตราเครื่องหมายของผลิตภัณฑแที่ชัดเจนสะดวกแกการนาไปใชโดยมิตองฉีกถุง เมื่อใชเสร็จแลวก็รูดซิปเพื่อเก็บ
รักษาคุณภาพไวใชในครั้งตอไปได ซึ่งสะดวกเป็นอยางยิ่งสาหรับผูจาเป็นตองใชปูนกอและฉาบในงานกอสรางสราง
ขนาดเล็กหรืองานซอมแซมตางๆ
ภูมิปใญญาสรางสรรคแ ในการสรางสรรคแและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา กรีนซีเมนตแ ( Green Cement )
ดังกลาว มี วัตถุประสงคแสาคัญเพือ่
1.เพื่อหาปริมาณขี้เถาแกลบแทนที่ปูนซีเมนตแโดยน้าหนักที่มีผลตอระยะเวลาการกอตัวของซีเมนตแเพสตแ
2.เพื่อหาปริมาณขี้เถาแกลบแทนที่ปูนซิเมนตแโดยน้าหนักที่มีผลตอกาลังอัดของมอรแตาที่ระยะเวลาการบม
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ตางกัน
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3. เพื่อศึกษาอายุการใชงานของผลิตภัณฑแปูนกอและฉาบสาเร็จรูปผสมขี้เถาแกลบ
เพื่อสารวจความพึงพอใจที่มีตอผลิตภัณฑแปูนกอและฉาบสาเร็จรูปผสมขี้เถาแกลบ

4.

การออกแบบนวัตกรรมการพัฒนา
โดยสรุป
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ในการดาเนินการดังกลาวนี้ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ ซึ่งเป็นวิทยาลัยที่มุงเนนในการจัดการศึกษาโดยใช
กระบวนการวิจัยเป็นฐาน โดยการนาแกลบในทองถิ่นมาเป็นวัสดุในการศึกษาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งโดยปกติ
อุตสาหกรรมซีเมนตแและคอนกรีต ( Cement and Concrete ( ใชเถาแกลบในอุตสาหกรรมดวยวัตถุประสงคแหลัก 2
ประการ
1.ใชแทนปูนซิเมนตแปอรแตแลนดแ ( Portland
( เพี่อลดตนทุนในการผลิตอิฐกอสรางราคาถูก
2.ใชเป็นสวนผสมในการผลิตคอนกรีตความ
แข็งแรงสูง ( High Strength Concrete (

OSOI

ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก ผูใชปูนกอและฉาบในงานกอสรางทั่วไป
กลุมตัวอยางในการศึกษาไดแก นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาชางโยธาที่เรียนในรายวิชางานกอสราง
อาคาร ปีการศึกษา 2555 จานวน 67 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง

2557

ประชากรกลุม ตัวอยาง
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การดาเนินการทดลอง : วัสดุ
1.ปูนซีเมนตแที่ในการทดลองไดแก ปูนซีเมนตแปอรแตแลนดแ
2.ขี้เถาแกลบ ผานกระบวนการเผาที่อุณหภูมิ 600 – 650
องศา C โดยรอนผานตะแกรงเบอรแ 40 3.ทรายที่นามาทดลอง
ตองรอนผานตะแกรงเบอรแ 4 คางเบอรแ 16
4. น้า
5.ถุงบรรจุภัณฑแยอหอ กรีนซีเมนตแ
2557

การทดลอง
1.วิเคราะหแหาความถวงจาเพาะของขี้เถาแกลบตาม
มาตรฐาน ASTM C 127-88, C 128-88
2.ทดสอบซีเมนตแเพสทแ โดยการวิเคราะหแหาระยะเวลาการกอตัวขั้นตนและการกอตัวขั้นปลายของซีเมนตแ
เพสทแเมื่อแทนที่ขี้เถาแกลบโดยน้าหนักในปูนซีเมนตแรอยละ 0,10,20 และ 30 โดยใหเป็นไปตามการทดสอบมาตรฐาน
การทดสอบ ASTM C 191-82
3.ทดสอบกาลังอัดของกอนตัวอยางมอรแตาโดยมาตรฐานการทดสอบ BS 1881 : PART 4 Method of
testion Concrete for Strength
OSOI

ฯลฯ
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บ

บทสรุป
ของความสาเร็จ

ผลที่เกิดจาการดาเนินงาน

2557

จากภาพที่ 1: เมื่อขี้เถาแกลบแทนที่ปูนซีเมนตแโดยน้าหนักรอยละ 0,10,20 และ 30 ตามลาดับจะได
ระยะเวลาการกอตัวขั้นตนที่ 114,133,143, และ 178 นาที ตามลาดับ ซึง่ จะเห็นไดวา เมือ่ ขีเ้ ถาแกลบแทนที่

OSOI

ผลการทดลองระยะเวลาเวลาการกอตัวของซีเมนตแเพรสตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM C 191-82 ไดคา
ดังแสดงในรูปภาพที่ 1 และ 2

รางวัลเหรี ยญทอง 19 เรื่ อง |

ผลการหาปริมาณขีเ้ ถาแกลบแทนทีป่ นู ซีเมนตแโดยน้าหนักทีม่ ผี ลตอระยะเวลาการกอตัวของ
ซีเมนตแเพสตแ

66

ปูนซีเมนตแโดยน้าหนักเพิม่ มากขึน้ ทาใหระยะเวลาการกอตัวขัน้ ตนและขัน้ ปลายเพิม่ มากขึน้ ตามไปดวย ดังแสดงใน
รูปภาพที่ 2
ดังนัน้ สรุปไดวาการใชขเี้ ถาแกลบแทนทีป่ นู ซีเมนตแสามารถชวยหนวงใหซเี มนตแเพรสตแแข็งตัวชาลงได และถา
นาไปใชผสมเป็นคอนกรีตก็จะชวยเพิม่ ระยะเวลาในการกอตัวของคอนกรีต
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ผลการหาปริมาณขีเ้ ถาแกลบแทนทีป่ นู ซีเมนตแโดยน้าหนักทีม่ ผี ลตอกาลังอัดของมอรแตาที่
ระยะเวลาการบมตางกัน รูปภาพ 3
จากผลการทดลองกาลังอัดของซีเมนตแมอนตแตา โดยใชขี้เถาแกลบแทนที่ปูนซีเมนตแโดยน้าหนักในอัตราสวน
รอยละ 0,10,20, และ 30 ตามลาดับ ทาการบมที่ 1,7,14, และ 28 วันไดผลการทดลองดังแสดงในรูปภาพที่ 3
จากรูปภาพที่ 3 จะพบวา เมื่อแทนที่ขี้เถาแกลบในปูนซีเมนตแโดยน้าหนักรอยละ 0,10,20, และ 30 ที่อายุบม
28 วัน ไดกาลังอัด 239.2,226.35,250.08 และ 202.51 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร ( Ksc ( ตามลาดับ และพบวา
การใชเถาแกลบแทนที่ปูนซีเมนตแโดยน้าหนักรอยละ 20 ไดคากาลังอัดที่อายุการบม 28 วัน มากที่สุด และพบวาการ
พัฒนากาลังของคอนกรีตในชวง 1-7 วันมีการพัฒนากาลังอยางรวดเร็วเมื่อเทียบกับอายุการบมในชวงอื่น นอกจากนี้
พบวาการใชขี้เถาแกลบที่มีคุณสมบัติเป็นวัสดุปอซโซลานแทนที่ปูนซีเมนตแจะชวยพัฒนากาลังของมอรแตาไดดีในระยะ
หลัง
ผลการสังเกตอายุการใชงานของผลิตภัณฑแ

ผลการสังเกตอายุการใชงานของผลิตภัณฑแทุกๆ 1 สัปดาหแ พบวา ที่เวลาจานวน 12 สัปดาหแ
ผลิตภัณฑแปูนกอและฉาบสาเร็จรูปผสมขี้เถาแกลบยังมีสภาพใชงานไดตามปกติ
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 ผลการสารวจความพึงพอใจทีม่ ตี อ ผลิตภัณฑแปนู กอและฉาบสาเร็จรูปผสมขีเ้ ถาแกลบ
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ผลการสารวจความพึงพอใจใชผลิตภัณฑแปูนกอและฉาบสาเร็จรูปผสมขี้เถาแกลบ พบวาระดับความพึงพอใจ
ของผูใชผลิตภัณฑแดังกลาวโดยรวมอยูในระดับมากที่สดุ เมื่อ
พิจารณารายขอพบวา ผลิตภัณฑแสาเร็จรูปทาใหสะดวกตอการ
ใชงานขนาดเล็กหรืองานซอมแซมมีระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุดโดยมีคาเฉลี่ย 4.85 รองลงมาคือปูนกอและฉาบผสมขี้เถา
แกลบชวยประหยัดคาใชจายกวาการใชปูนกอทั่วๆไปมีระดับ

OSOI
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ความพึงพอใจมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.77 ดังตาราง

68
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สิ่งประดิษฐแ เครือ่ งทาลายกระจกรถยนตแในกรณีรถยนตแตกน้า
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ฐมบท และ ปรากฏการณแ
ณ วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี
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วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี เลขที่ 35
ถนน จงกลนิธารณแ ตาบล แขวงในเมือง อาเภอ เมือง
จังหวัด อุบลราชธานี สังกัด สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ปใจจุบัน ดร.อนันตแ นามสกุล หอมพิกลุ ดารง
ตาแหนง ผูอานวยการวิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี

ไดสรางสรรคแและพัฒนา นวัตกรรมการศึกษา
ดานสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา สิ่งประดิษฐแ
เครือ่ งทาลายกระจกรถยนตแในกรณีรถยนตแตกน้า จน
ประสบความสาเร็จ
ปฐมบท และ ปรากฏการณแ ณ วิทยาลัยสารพัด
ชางอุบลราชธานี เป็นผลสืบเนื่องมาจากในปใจจุบัน
อุบัติเหตุจราจรบนทองถนนเป็นปใญหาที่สาคัญยิ่งของ
สังคมไทยและประเทศ ซึ่งในแตละปีอุบัติเหตุจราจรได
กอใหเกิดความสูญเสียทั้งชีวิต ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม
เป็นอยางมาก ซึ่งนับวันความสูญเสียมีสถิติสูงมากยิ่งขึ้น
ทั้งความสูญเสียทางตรงตอผูที่ประสบอุบัติเหตุ เชน ความ
สูญเสียจากการเสียชีวิต บาดเจ็บและทรัพยแสินเสียหาย
และความสูญเสียทางออมที่เกิดแกสังคมเชน ความสูญเสีย
ตอครอบครัวของผูประสบอุบัติเหตุอันเนื่องจากการ
เสียชีวิต ความพิการและทุพลภาพของผูประสบอุบัติเหตุ
ซึ่งจะกอใหเกิดภาระตอสังคม

2557

ปใญหาอุบัติเหตุจราจรบนทองถนนจะมีความรุนแรงยิ่งขึ้นมากเป็นพิเศษในชวงเทศกาลตางๆ อาทิ เทศกาลปี
ใหม และเทศกาลสงกรานตแ นับเป็นชวงที่มีสถิติอุบัติเหตุจราจรเกิดขึ้นเป็นจานวนมาก ซึ่ง ศูนยแอานวยการความ
ปลอดภัยทางถนน โดยกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวบรวมขอมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน เดือนกันยายน
2555 ถึงเดือนตุลาคม 2556 พบวามีผูเสียชีวิตสูงถึง 8,631 คน ทาให ผูบริหาร และ คณาจารยแที่มีความรูความ
เชี่ยวชาญไดรวมกันสรางสรรคแและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา สิ่งประดิษฐแ เครือ่ งทาลาย
กระจกรถยนตแในกรณีรถยนตแตกน้า เพื่อรวมแกไขปใญหาดังกลาวใหแกสังคมไทย ขึ้น โดยมี วัตถุประสงคแ
สาคัญ ไดแก
1. เพื่อศึกษาสภาพปใญหาในปใจจุบันของการเกิดอุบัติเหตุในกรณีรถยนตแตกนาและแนวทาง
ปูองกัน
2. เพื่อสรางและพัฒนานวัตกรรมชุดอุปกรณแชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุรถยนตแตกน้า
3. เพื่อทดลองเครื่องทาลายกระจกรถยนตแในกรณีรถยนตแตกนา
4. เพื่อประเมินผลและเผยแพรผลงานเครื่องทาลายกระจกรถยนตแในกรณีรถยนตแตกนา
5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจเครื่องทาลายกระจกรถยนตแในกรณีรถยนตแตกนา

รางวัลเหรี ยญทอง 19 เรื่ อง |

ภาพราง เครือ่ งทาลายกระจกรถยนตแ ในกรณีรถยนตแตกน้า
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ตนแบบของแนวทางการพัฒนา
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ขอคนพบและปรากฏการณแที่เกิดขึ้นในปฐมบท และ
ปรากฏการณแ ณ วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี ดังกลาว
นาไปสูกระบวนการคิดคนนวัตกรรมดานยานยนตแ“สิง่ ประดิษฐแ
เครือ่ งทาลายกระจก
รถยนตแในกรณีรถยนตแตกน้า” ขึ้นดวยภูมิปใญญาของผูบริหาร
และคณาจารยแ ของ วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี ซึ่งมีความ
เป็นมาที่นาสนใจในหลากหลายประเด็น ทั้งนี้จากการศึกษากรณี
การเกิดอุบัติเหตุดังกลาวพบวา อุบัติเหตุแตละครั้ง เป็น
เหตุการณแที่เกิดขึ้นอยางไมคาดคิดและไมตั้งใจไมมีสิ่งบอกเหตุ
ลวงหนา ซึ่งมีสาเหตุจากการขับรถโดยประมาท อาทิ ขับรถเร็ว
ขับรถขณะมึนเมา ใชอุปกรณแสื่อสารอาทิโทรศัพทแมือถือขณะขับ
รถ
นอกจากสาเหตุดังกลาวแลว อีกสาเหตุหนึ่งเป็นสาเหตุจากธรรมชาติ เชน ฝนตกหนัก ทัศนวิสัยในชวงฤดู
หนาวที่มีหมอกลงจัดก็เป็นสาเหตุสาคัญสาเหตุหนึ่งของอุบัติเหตุดังกลาว
แตการเกิดอุบัติเหตุที่นับวาอันตรายมากที่สุดกรณีหนึ่งไดแกอบุ ัตเิ หตุกรณีรถยนตแตกน้า จะพบวาสวนใหญผู
ประสบเหตุจะเสียชีวิตครั้งละเป็นจานวนมาก บางกรณีเสียชีวิตทั้งครอบครัวซึ่งเป็นเรื่องเศราสลดยิ่งนักทั้งนี้เนื่องจาก
ขณะที่รถจมน้า ทั้งคนขับและผูโดยสารไมสามารถออกจากตัวรถยนตแได

ภู

มิปญ
ใ ญาสรางสรรคแ
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

จากกรณีศึกษาดังกลาว ทาใหเกิดภูมิปญ
ใ ญาสรางสรรคแ การพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา อยางเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เนื่องจากวิทยาลัยสารพัดชาง
อุบลราชธานี ซึ่งเป็นอีกหนวยงานหนึง่ ที่มีความตระหนัก ในปใญหาที่เกิดขึ้น
จากอุบัติเหตุลักษณะดังกลาวนี้ จึงไดริเริ่มสรางสรรคแและพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา สิ่งประดิษฐแ เครือ่ งทาลายกระจกรถยนตแในกรณีรถยนตแตกน้า ขึ้น
เป็นผลสาเร็จ ซึ่งนับวาเป็นโอกาสอันดีและเป็นกาวสาคัญในการเริ่มตนการ

แกไขปใญหาความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจรบนทองถนนดังกลาวนี้ ดวยการสรางและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐแ
เครื่องทาลายกระจกรถยนตแในกรณีรถยนตแตกน้าเพื่อชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุ ในรถยนตแกรณีรถยนตแตกน้า

บ
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รถยนตแใชงานไดมากกวา 2,000 ครั้ง มีดามจับที่เหมาะกับการใชงาน มีใบมีดคัตเตอรแ สาหรับตัดสายเข็มขัดนิรภัย 1
ใบ ในกรณี ปลดล็อค ไมได มีระยะการกระแทกของหัวยิงกับกระจก แบบตั้งฉาก(องศาการยิงกระจกรถยนตแ) หัว
กระแทกกระจกหรือยิงกระจกทาจากวัสดุหาไดงายและทนทาน ชวงดามจับมีความยาวไมต่ากวา 90 มิลลิเมตร ชวง
ดามจับสามารถตอกับเหล็กงัดกระจกได มีเหล็กงัดกระจกความยาวไมตากวา 80 มิลลิเมตร มีกลอนหรือ สลักล็อค
กลไกในการทางาน ใชสปริงเป็นตัวผลักแรงเคลื่อนใหหัวกระแทกกระจกรถยนตแใหแตก สปริงสามารถปรับคานิจของ
สปริงได ชิ้นสวนประกอบและซอมบารุงไดงายระบบและกลไกสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง ระบบและกลไกการ
ทางานควบคุมดวยระบบแรงจากการดึงของผูใชงาน โดยไมใชระบบไฟฟูา เพื่อปูองกันการทางานเกิดการขัดของ
รายละเอียดคุณลักษณะอื่นๆมีอุปกรณแเสริมสาหรับชวยเรียกหรือเปุาสงเสียงใหไดยินเพื่อขอความชวยเหลือ
ไมต่ากวา 40 เดซิเบลมีไฟสองสวางสาหรับใชงานในกรณีฉุกเฉิน ประกอบในชุดเครื่องเครื่องทาลายกระจกรถยนตแแยก
ตางหากจากเครื่องยิงมีสายยางสาหรับชวยหายใจทางปาก เสนผาศูนยแกลาง ไมนอยกวา 6 มิลลิเมตร ยาวไมนอยกวา
5 เมตร และผูกติดกับบอลลูนสัญญาณชูชีพทนแรงดันไดไมนอยกวา 30 ปอนดแ ตอตารางนิ้ว บอลลูนสัญญาณชูชีพ
ลอยเหนือน้าได เป็นอุปกรณแสาหรับติดตั้งสัญญานกระพริบและสะทอนแสง เพื่อแสดงตาแหนงบริเวณรถยนตแตกน้า
โดยประกอบและติดตั้งกับสายยางชวยหายใจทางปากมีวาลแวกันกลับสาหรับปูองกันน้าเขาทางเดินอากาศ ติดตั้งไวกับ
สายยางดานปลายสายทั้งสองขาง
สรุปไดวาคุณลักษณะของเครื่องทาลายกระจกรถยนตแในกรณีรถยนตแตกน้า มีคุณลักษณะที่ถูกออกแบบมา
เพื่อใหสามารถใชงานไดงาย มีความเหมาะสมในการนาไปใชงาน สามารถทาลายกระจกรถยนตแแบบ Tempered มี
อุปกรณแเสริมเพื่อขอความชวยเหลือ ใหไดยินในระยะไกล และอุปกรณแสัญญาณแสดงตาแหนงบริเวณรถจมและ
สายอากาศสาหรับชวยหายใจใตน้าชั่วคราว

รางวัลเหรี ยญทอง 19 เรื่ อง |

จุดเดนของนวัตกรรม รายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิค เครื่องทาลายกระจกรถยนตแสามารถทาลายกระจก
รถยนตแแบบ Tempered ทีมีขนาดความหนา มากกวา 5 มิลลิเมตรขึ้นไปหัวแบบกระแทกสาหรับทาลายกระจก
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บทสรุป
ของความสาเร็จ
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 ผลการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาทีส่ ง ผลตอการจัดการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการองคแความรูดาน
ชางอุตสาหกรรมเพื่อเป็นแนวทางการปูองกันอุบัติเหตุจราจร จากการศึกษาถึงสถานการณแและลักษณะอุบัติเหตุ
จราจรและมาตรการการดาเนินการภาครัฐตอการปูองกันอุบัติเหตุจราจร สิ่งประดิษฐแนี้ จะเห็นไดวาครูผูสอนและ
ผูเรียนสามารถตอยอดองคแความรู ในสาขาที่เรียนแลวนามาประยุกตแใชสาหรับการปูองกันอุบัติเหตุจราจรของประเทศ
ไทยใหลดลงไดดวยการวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐแใหสามารถชวยลดอุบัติเหตุจราจรบนทองถนนไดจริง อีกทั้งเป็นการ
พัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถในการเรียนรูไดบรรลุวัตถุประสงคแ มีสมรรถนะวิชาชีพที่ดี พรอมเป็นทรัพยากร
ของประเทศ และพัฒนาองคแความรูไปสูธุรกิจได
 ผลการพัฒนานวัตกรรมทีเ่ ป็นแบบอยางได ในการศึกษา
สิ่งประดิษฐแ เครื่องทาลายกระจกรถยนตแ ในกรณีรถยนตแตกน้าในครั้งนี้ใช
รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (R&D) ไดนาผลงานการประดิษฐแคิดคนเขารวม
ประกวด
วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี ไดนาเครือ่ งทาลายกระจกรถยนตแ
กรณีรถยนตแตกน้า เขารวมประกวดสิ่งประดิษฐแของคนรุนใหมประเภทที่ 1
สิ่งประดิษฐแเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระหวางวันที่ 21
-22 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ไดรับรางวัล รอง
ชนะเลิศอันดับสอง และไดเหรียญทอง ไดเป็นตัวแทนเขาแขงขันระดับภาค
จากนัน้ วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี ไดนาเครือ่ งทาลายกระจก
รถยนตแกรณีรถยนตแตกน้า เขารวมประกวดสิ่งประดิษฐแของคนรุนใหม ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหวางวันที่ 23 – 27 ธันวาคม 2556 ณ
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ผลการประกวดสิ่งประดิษฐแของคนรุนใหม ดังกลาว
ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับสองและไดเหรียญทอง ไดเป็นตัวแทนเขา
ประกวดในระดับชาติ
 จากนั้นไดนาเครือ่ งทาลายกระจกรถยนตแกรณีรถยนตแตกน้า เขารวมประกวดสิ่งประดิษฐแของคนรุนใหม
ระดับชาติ ระหวางวันที่ 5-9 กุมภาพันธแ 2557 ณ หอง MCC HALL หางสรรพสินคาเดอะมอลลแ สาขาบางกะปิ
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กรุงเทพมหานคร ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึง่ และไดเหรียญทอง โดยไดรับพระกรุณาธิคุณจากพระ
เจาวรวงศแเธอ พระองคแเจาโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ ประทานโลรางวัลและเกียรติบัตร

73

OSOI

2557

รางวัลเหรี ยญทอง 19 เรื่ อง |

ปใจจุบนั วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานีไดนา เครือ่ งทาลายกระจกรถยนตแกรณี
รถยนตแตกน้า ยืน่ ขอจดอนุสทิ ธิบตั ร ทีส่ านักงานพาณิชยแจงั หวัดอุบลราชธานี เป็นที่เรียบรอย
แลว
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B 85
หนังสืออานเพิม่ เติม กลุม สาระการเรียนรูภ าษาไทย
ชุด สรางสรรคแงานเขียน ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4
.

ป

ฐมบท และ ปรากฏการณแ
ณ โรงเรียนเพชรถนอม
โรงเรียนเพชรถนอมเลขที่ 43ถนนสุคนธสวัสดิ์ 10แขวง
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ลาดพราวเขต ลาดพราวจังหวัด กรุงเทพมหานครสังกัด
กรุงเทพมหานคร ปใจจุบันนายอภิชยั จันทรกุล ดารงตาแหนง
ผูอานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเพชรถนอม ไดสรางสรรคแและพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาดานสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาหนังสืออานเพิ่มเติม
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยชุด สรางสรรคแงานเขียน ชั้นประถมศึกษา

2557

ปีที่ 4 เพื่อพัฒนาการเรียนรูผูเรียนจนประสบความสาเร็จจากการศึกษา
สภาพปใจจุบันปใญหาดานการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ของโรงเรียนเพชรถนอม สานักงานเขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร
พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนเพชรถนอมปีการศึกษา 2553 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา
ปีที่4 การเขียน 2 สาระที่ 4มาตรฐาน ท 2555 ปีการศึกษา 53.25 คิดเป็นรอยละ 2.1คิดเป็นรอยละ 54.15และปีการศึกษา
2555คิดเป็นรอยละ 54.08 ต่ากวาเกณฑแเปูาหมายที่โรงเรียนกาหนด สงผลใหผลการเรียนรูดานทักษะการเขียนยังไม
ประสบความสาเร็จเทาที่ควร และผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน( O-net ( ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2554 ปีการศึกษา 6 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 51.07ซึ่งต่ากวาเกณฑแ
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เปูาหมายที่โรงเรียนกาหนด ซึ่งเมื่อพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยรอยละดานทักษะการเขียน จะเห็นไดวาเป็นปใญหาที่

สะทอนถึงความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคแของนักเรียนควรดาเนินการแกไขใหมีคุณภาพเพื่อเป็นพื้นฐานที่ดี
ของนักเรียนตอไป

ข

จากการวิเคราะหแถึงวิกฤตการณแดังกลาวพบวาแทที่
จริ ง แลว ในการแก ปใญ หาการเขี ยนเชิ งสร า งสรรคแ สามารถ
ดาเนินการไดหลายวิธี อาทิการนาหนังสืออานเพิ่มเติมซึ่งเป็น
นวั ต กรรมที่ สามารถพั ฒ นาเรื่ อ งการอ า นการเขี ย นได ใ น
หลากหลายมิติ ทั้งนี้เนื่องจากหนังสืออานเพิ่มเติมมีเนื้อหาสาระ
อิงหลักสูตร ผูเรียนสามารถรูเพิ่มเติมดวยตนเองตามความ
เหมาะสมของวัย และความสามารถในการอานของ แตละคน
ชวยสงเสริมนิสัยรักการอาน การใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแ
รูจักคิดวิเคราะหแ อันจะนาไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต สามารถ
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เกิดจากครูผูสอนขาดสื่อการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
ส ง ผลกระทบถึ ง นั ก เรี ย นในการพั ฒ นาศั ก ยภาพในการ
เขียนเชิงสรางสรรคแไปโดยปริยาย
ในขณะเดีย วกัน ผูเรี ยนก็กาลังเผชิ ญ กับ ความคิ ด
สรางสรรคแในการศึกษาเรียนรูเรื่องการเขียนเชิงสรางสรรคแ
ในระดับวิกฤต ที่จะตองดาเนินการแกไขปใญหาโดยเรงดวน
เชนกัน

OSOI

จากการที่ตองเผชิญกับ สภาพปใจจุบัน ปใญ หา
ดั ง กล า วผู บ ริ ห าร และ คณะครู มี ค วามเห็ น สอดคล อ ง
รวมกัน วา ปใจ จุบันผู สอนที่รั บผิดชอบการจัดการเรียนรู
เรื่องการเขียนเชิงสรางสรรคแกาลังเผชิญกับปใญ หาในการ
จัดการเรียนรูในเรื่องดังกลาว สาเหตุสาคัญประการหนึ่ง
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อคนพบ
ตนแบบของแนวทางการพัฒนา
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ศึกษาไดทั้งในและนอกเวลาเรียน
แตที่สาคัญ สานักการศึกษากรุง เทพมหานครมีนโยบายสงเสริมสนับสนุนใหมีการผลิตหนังสืออานเพิ่มเติมอยาง
กวางขวางและแพรหลาย เพื่อใหผูเรียน“มีนิสัยรักการอานและใฝุหาความรูอยู เสมอ” ซึ่งผลงานวิจัยดานการศึกษาได
คนพบวาหนังสืออานเพิ่มเติม หนังสือสงเสริมการอาน นอกจากจะชวยสงเสริมนิสัยรักการอาน การเขียน การคนควา และ
การศึกษาดวยตนเองแลวยัง มีสวนอยางสาคัญในการสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรคแ โดยไมรูจบโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง หนั งสือฯ ที่มีการแตูน
เป็นภาพประกอบ หรือ ดาเนิน
เรื่อง

ภู

มิปญ
ใ ญาสรางสรรคแ
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

จากขอคนพบดังกลาว ไดนาไปสูภูมิปใญญาสรางสรรคแในการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา หนังสืออานเพิม่ เติม กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยชุด สรางสรรคแงานเขียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ในสาระที่ 2 การเขียน มาตรฐาน ท 2.1ซึง่ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช
กระบวนการเขียน เขียนสื่อสารเขียนเรียงความเขียนยอความและ เขียนเรื่องราวใน
รูปแบบตาง ๆฯลฯ มาสรางสรรคแเป็นหนังสืออานเพิ่มเติมประกอบภาพการแตูนเพื่อ
ดาเนินการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป็นสาคัญโดยมุงสงเสริมใหนักเรียนเกิดความสนใจ
ใฝุรู ใฝุเรียน รักการอาน การเขียนและการคนควา

OSOI

หนั ง สื อ ชุ ด ดั ง กล า วได เ ป็ น ชุ ด สร า งสรรคแ ง านเขี ย น ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน 5 เลม ไดแกเรื่อง วัยใสหัวใจนัก เขียน สื่อสัมพั นธแวันคิดถึง ลิขิ ตพิชิตฝใน หรรษา
ประชาสัมพันธแ และรายงานประสานใจ เพื่อใหนักเรียนไดรับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เกิดจินตนาการ ซึ่งจะ
นาไปสูการเขียนเชิงความคิดสรางสรรคแตั้งแตวัยเยาวแจนประสบความสาเร็จ
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บ

บทสรุป
ของความสาเร็จ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคแโดยสรุปเพื่อ
1. สร า งและพั ฒ นาหนั งสื ออ า นเพิ่ ม เติ ม กลุ มสาระการเรี ยนรู
ภาษาไทย ชุ ด สร า งสรรคแ ง านเขี ย น ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ให มี 4
ประสิทธิภาพตามเกณฑแ80/80 2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติม กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย ชุดสรางสรรคแงานเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชหนังสืออานเพิ่มเติม กลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย ชุด สรางสรรคแงานเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/4ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556จานวน 37 คน ไดมาจากวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) เป็นหองเรียนที่ผูรายงานไดรับมอบหมายใหดาเนินการสอนปฏิบัติหนาที่เป็นครูประจาชั้น
และเป็นหองเรียนที่นักเรียนคละความรูความสามารถทางการเรียน ฯ
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ใช กระบวนการเขี ยนเขี ยนสื่ อสารเขี ยนเรี ยงความเขี ยนย อ
ความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงาน
ขอ มูล สารสนเทศและรายงานการศึ กษาค น คว าอยา งมี
ประสิทธิภาพ
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ผลการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาหนัง สือ อา นเพิ่ม เติม กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชุด
สรางสรรคแงานเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ เป็นนวัตกรรมดานสิ่งประดิษฐแ สื่อ และเทคโนโลยีการศึกษา เป็นผลงานที่ 4
เกิดจากความคิดสรางสรรคแ มีรองรอย หลักฐานการนาไปทดลองและกระบวนการจัดการเรียนรูที่เป็นประโยชนแกับ
ผูเรียนจริง จัดทาขึ้นเพื่อเป็นสื่อการจัดการเรียนรู กลุมสาระ
การเรี ยนรู ภาษาไทย โดยมี เนื้ อหาสาระตรงตามหลั กสู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สาระที่
2 : การเขียนมาตรฐาน ท 2.1

OSOI

ผลการศึกษาพบวา
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1. หนั งสืออ านเพิ่มเติม กลุ มสาระการเรี ยนรู ภาษาไทย ชุ ด
สร างสรรคแ ง านเขี ยน ชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 4มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท า กั บ
88.22 85.03/สูงกวาเกณฑแที่กาหนด
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5/4หลังเรียนมีคะแนนสูงกวากอนเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.1
3. ความพึง พอใจของนั กเรี ยนที่มี ตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชหนังสืออานเพิ่มเติม กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชุด สรางสรรคแงานเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4อยูใน
ระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย ( X 4. เทากับ (80 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.0. เทากับ (40
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การมีสวนรวม
หนังสืออานเพิ่มเติม กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชุด สรางสรรคแงานเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ จานวน 4
5ท าน โดยได น าเสนอผู เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบเนื้ อ หาสาระการใช ภ าษา ความคิ ด สร า งสรรคแ ลั ก ษณะรู ป เล ม
ภาพประกอบและตัวอักษร และคุณคาที่ไดรับ โดยใชแบบประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา การประเมิน
เป็นขอความที่มีมาตราประมาณคา ระดับ เกณฑแในการยอมรับวาหนังสืออาน 5เพิ่มเติมที่สรางขึ้นมีคุณภาพหรือไม
ผูรายงานไดกาหนดใหมีคาเฉลี่ยตั้งแต ขึ้นไป โดยผูรายงานไดปรับปรุง จากแนวคิดของ ธรัญ ญา นาคหอม 3.51
2545 (:52) จากนั้น นาไปทดลองใชกั บนัก เรีย นที่ ไ มใ ชก ลุมตั วอยาง และปรับปรุง แกไ ขจนหนั ง สื ออา นเพิ่มเติม มี
ประสิทธิภาพตามที่กาหนด แลวจึงนาไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง ทาใหนักเรียนมีประสิทธิภาพใหการเขียน 80/80
มากขึ้น สามารถพัฒนานักเรียนได จึงนาหนังสืออานเพิ่มเติม กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชุด สรางสรรคแงานเขียน
ไปเผยแพรกับโรงเรียนทั้งภายในและภายน 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่อกสังกัดกรุงเทพมหานคร จานวน โรงเรียน 12
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียน 10 ไดแก โรงเรียนวัดปทุมวนารามในพระราชูปถัมภแสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โรงเรียนสวนลุมพินี โรงเรียนวัดจันทรสโมสร โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม
โรงเรียนบานลาดพราว โรงเรียนกิ่งเพชร โรงเรียนเทพวิทยา โรงเรียนเพชรถนอม โรงเรียนลอยสายอนุสรณแ โรงเรียน
คลองทรงกระเทียม

OSOI

โรงเรียนสังกัดสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน 2 ไดแก โรงเรียนบานโปุงวัวแดง อาเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา และโรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล อาเภออินทรแบุรี จังหวัดสิงหแบุรี นอกจากนี้ผูรายงานยังไดมีการเผยแพร
ทางอินเตอรแเน็ตดวย เพื่อเป็นการสงเสริมความสามารถดานทักษะการเขียนใหกับนักเรียนอยางกวางขวาง ใหเกิด
ประโยชนแกับนักเรียนอยางสูงสุด
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C 05
รูปแบบการวัดและประเมินผลรายสองสัปดาหแ ดวยสมุดบันทึกอีเล็กทรอนิกสแ
(Electronic Recorded Book)

ป

2557
OSOI

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เลขที่ 658/2 ถนน บรมราช
ชนนี เขต บางกอกนอย จังหวัด
กรุงเทพมหานคร สังกัด สพม. เขต 1 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปใจจุบัน นายสุรพงศแ งามสม ดารงตาแหนง ผูอานวยการโรงเรียน
ไดสรางสรรคแและพัฒนา นวัตกรรมการศึกษา ดานการวัดและ
ประเมินผล รูปแบบการวัดและประเมินผลรายสองสัปดาหแ ดวย
สมุดบันทึกอีเล็กทรอนิกสแ
(Electronic Recorded Book) จนประสบความสาเร็จ
รูปแบบการวัดผลและประเมินผลรายสองสัปดาหแ ดวย
สมุดบันทึกอีเล็กทรอนิกสแ (Electronic Recorded Book) มี
จุดเดนที่สงผลตอการจัดการศึกษาและเป็นแบบอยางได โดยสรุป
ดังนี้
1.เป็นรูปแบบการวัดการประเมินผลผูเรียนอยาง
หลากหลาย รอบดาน มุงประเมินผลตามสภาพจริง โดยแบง
องคแประกอบการประเมินเป็นดานตาง ๆ ไดแก ดานความรูและทักษะการเรียนรู ดานพฤติกรรม การเรียนรูดานการ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและดานคุณลักษณะอันพึงประสงคแ โดยมีการแบงนาหนัก ของการประเมินตามความ
เหมาะสมของแตละองคแประกอบและผูประเมินคือผูที่มีสวนในการพัฒนาผูเรียนทุกคน ไดแก ครูผูสอน ครูที่ปรึกษา
และครูฝุายกิจการนักเรียน
2. เป็นรูปแบบที่สงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูดวยการวัดผลประเมินผลผูเรียนอยางตอเนื่อง ตามระบบ
คุณภาพ PDCA
รูปแบบการวัดผลและประเมินผลรายสองสัปดาหแ ดวยสมุดบันทึกอิเล็กทรอนิกสแ (ElectronicRecorded
Book) เป็นกลยุทธแที่สงเสริมใหผูสอนตองใหวัดและประเมินผลผูเรียนทุกสองสัปดาหแ สงผลใหผูสอนตองมีการ
เตรียมการสอนและวางแผนการวัดและประเมินผลทุกรอบสองสัปดาหแ โดยจัดทากาหนดการสอน (Course Outline)
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ฐมบท และ ปรากฏการณแ
ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

80

และเกณฑแการวัดและประเมินผล (Rubric Score)ที่ชัดเจนที่มี
พันธะตอการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน สงเสริมใหครูผูสอน
รายวิชาเดียวกันมีระบบการวัดและประเมินผลที่มีความตรงและ
สอดคลองกันเมื่อจัดการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลแลว
ทั้งผูสอนและผูเรียนตองมีการปรับปรุงพัฒนาตนเองทั้งดานการ
สอนและการเรียน โดยเฉพาะผูเรียนการพัฒนาตนเองมีผลตอ
การประเมินผลดวย ผูเรียนจึงตอง มีการปรับพฤติกรรมการเรียน
ของตนใหดีขึ้น
3. ชวยแกปใญหานักเรียนที่มีผลการเรียน 0 , ร , มส และชวยพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแ ของผูเรียน
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รูปแบบการวัดผลประเมินผลรายสองสัปดาหแ ดวยสมุดบันทึกอิเล็กทรอนิกสแ (Electronic Recorded Book)

มีการแบงองคแประกอบการประเมิน 4 ดาน มิไดมุงประเมินดานทักษะความรูเพียงดานเดียว อีกทั้ง นักเรียนมีโอกาส
ไดรับรูผลการประเมินของตนทุกสองสัปดาหแ นักเรียนจึงมีการพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนา ผลการประเมินในรอบสอง
สัปดาหแ สงผลใหผลการเรียน 0, ร , มส. ลดลงอยางชัดเจน จากขอมูลสถิติผลการเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงปี
2554 – 2556 มีผลการเรียน 0 , ร , มส. ลดลง ดังนี้
4. เป็นเครื่องมือที่ชวยพัฒนาครูดานการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการสื่อสาร

OSOI

สมุดบันทึกอิเล็กทรอนิกสแ (Electronic Recorded Book) เป็นโปรแกรมที่โรงเรียนพัฒนาขึ้น เพื่อใชบันทึก
ขอมูลผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคลตามองคแประกอบของการวัดและประเมินผลที่หลากหลายตามเกณฑแการ
ประเมิน ( Rubric Score) ที่ครูรวมกันกาหนด ซึ่งผูสอนจะตองกรอกขอมูลเพื่อรายงานผลการประเมินผลทุก
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สองสัปดาหแ ผูพัฒนา คือ นายสิทธิเจตนแ กิตติพงศแโภคิน ครู ค.ศ.1 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ซึ่งเป็น
โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อใหครูไดใชบันทึกผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู ทุกสองสัปดาหแซึ่ง
พัฒนาขึน้ ตามหลักการดังนี้

 เลือกใช Microsoft Office Excel
เนื่องจากเป็นซอฟแวรแพนื้ ฐานที่มีอยูในคอมพิวเตอรแ
เกือบทุกเครื่องอยูแลว จึงไมจาเป็นตองซื้อซอฟแวรแ
และไมจาเป็นตองดาเนินการติดตั้งซอฟแวรแ ฯ
 ออกแบบใหใกลเคียงกับสมุด ปพ.5 มาก
ที่สุด เพื่อใหผูใชมีความรูสึกคุนเคย

ระดับคุณภาพที่ใชในการประเมินผล คือ 0, 1, 2, 3, 4
ซึ่ง งาย สะดวก ตอผูประเมิน (ครู( เพื่อลดความ
ผิดพลาดในการกรอกคะแนน

ข

อคนพบ
ตนแบบของแนวทางการพัฒนา

จากปฐมบท และ ปรากฏการณแ ที่
เกิดขึ้น ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง นาไปสูขอคนพบซึ่งเป็นตนแบบของแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
รูปแบบการวัดและประเมินผลรายสองสัปดาหแดว ยสมุดบันทึกอีเล็กทรอนิกสแ (Electronic Recorded Book) ตาม
สาระสาคัญที่บัญญัติไวใน พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 26 มุงใหสถานศึกษาจัดการประเมิน
ผูเรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียนการรวมกิจกรรมและ
การทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษาและจาก
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบที่ 2 ไดเสนอแนะใหโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงสงเสริมใหครูมีระบบวัด
ผลประเมินผลที่มีความตรงและสอดคลองกันและสงเสริมใหมีการประเมินผลตามสภาพจริงที่สอดคลองกันของครูที่
สอนรายวิชาเดียวกัน โดยกาหนดเป็นเกณฑแที่มีระดับปฏิบัติตรงกัน ชัดเจน เพื่อแกปใญหานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
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ถูก
ไวใน
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เพื่อ
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 ตองการใชเป็นเครื่องมือสารสนเทศ
การสื่อสาร ( ICT ) ของครูผูสอนและเป็น
แนวทางหนึ่งในการพัฒนาครูดาน ICT
 เอกสาร
จัดเก็บในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกสแ เก็บ
ระบบ cloud computing/e-mail ครูสามารถ
เรียกใชงานไดตลอดเวลา จึงลดการใชกระดาษ
(Paperless office)
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ทางการเรียนต่า ตลอดจนควร
ปรับปรุงระบบการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงคแ อีก
ทั้งโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงซึ่ง
เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการ
สอนแบบสองภาษาไดกาหนด
เอกลักษณแของโรงเรียนมัธยม
วัดนายโรงวา “สื่อสารสอง
ภาษา ลาหนาเทคโนโลยีมีจติ
สาธารณะ”
โรงเรียนมัธยมวัดนาย
โรงจึงนา ระบบการวัดผลและ
ประเมินผลรายสองสัปดาหแดวยสมุดบันทึกอิเล็กทรอนิกสแ (Electronic Recorded Book) มาใชเป็นเครื่องมือ
พัฒนาการเรียนรู ผูเรียนพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนของผูสอนและพัฒนาระบบวัดผลประเมินผลของโรงเรียนเพื่อใชแกปใญหาและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนพรอมทั้งพัฒนาระบบวัดผลและประเมินผลที่ครูผูสอนสามารถประเมินผูเรียนอยางหลากหลาย
ตามสภาพจริง ฯลฯรายงานผลการประเมินตอผูบริหารทุกสองสัปดาหแและแจงคะแนนแกนักเรียนซึ่งตองดาเนินการ
ผานจดหมายอิเล็กทรอนิกสแ (E-mail) และการแลกเปลี่ยน (share)ทางอิเล็คทรอนิกสแ
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4. วัตถุประสงคแ
4.1 เพื่อลดจานวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 , ร , มส
4.2 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรูใหสูงขึ้น
4.3 สงเสริมใหครูใหมีระบบวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงที่สัมพันธแกับกาหนดการสอน
ที่มีความตรงและสอดคลองกัน
4.4 เพื่อเป็นเครื่องมือพัฒนาครูดานการใชเทคโนโลยีเพื่อการสอนและการสื่อสาร

5. กระบวนการพัฒนาผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึง่ นวัตกรรม

OSOI

1) สภาพปใญหากอนการพัฒนา อาทิ
1.1) จานวนนักเรียนมีผลการเรียน 0 , ร , มส มาก
1.2) แนวทางการวัดและประเมินผลไมชัดเจน
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และดวยโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดการเรียนการสอนเนนดานภาษาอังกฤษ จึงมีผูสอน ที่หลากหลายทั้งครู
ชาวตางชาติ ครูวิทยากรพิเศษ และครูที่เป็นขาราชการ สงผลใหการกากับ ติตาม ตรวจสอบ การจัดการเรียนการสอน

อาจไมครอบคลุม จึงพบวา
ครูผูสอนในรายวิชาเดียวกันบาง
คนกาหนดเกณฑแการวัด
ประเมินผลตางกัน ครูไมมีแผนการ
วัดและประเมินผลที่ชัดเจน สงผล
ตอการติดตาม ตรวจสอบขอมูล
สารสนเทศดานการเรียนการสอน
และการวัดผลประเมินผลของฝุาย
บริหาร

1.4 ครูและบุคลากรบางสวนยังไมพัฒนาการใชเทคโนโลยี
“ล้าหนาเทคโนโลยี” เป็นเอกลักษณแของโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง แตการที่จะพัฒนาใหครู ใหใช
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและการสื่อสารยังเป็นปใญหาของโรงเรียน โรงเรียนจึงตองคิดกลยุทธแเพื่อพัฒนาครู
ดานเทคโนโลยี

รางวัลเหรี ยญทอง 19 เรื่ อง |

1.3 ขอเสนอแนะจากการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 จาก สมศ.ไดมีขอเสนอแนะ วาโรงเรียนควรสงเสริมใหครูมีระบบวัดผลประเมินผล
ตามสภาพจริงที่สอดคลองกับของครูที่สอนรายวิชาเดียวกันเพื่อแกปใญหานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่าตลอดจนควร
ปรับปรุงระบบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคแ

2 การออกแบบนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนากรอบแนวคิดที่ใชในการพัฒนานวัตกรรม อาทิ
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จากสภาพปใญหาดังกลาวโรงเรียนจึงพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลรายสองสัปดาหแดวยสมุดบันทึก
อิเล็กทรอนิกสแ (Electronic Recorded Book) มาใชแกปใญหาดังกลาว
2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมาด 4 มาตรา 26
2.2 การบริหารงานดวยวงจรคุณภาพ P D C A
ในการพัฒนาไดนาแนวคิดมาจากพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตราที่ 26 ที่กา
หนดไววา “ …..สถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกต
พฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม และการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียน

ปใจจุบันทั่วโลกใหความสาคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and
Communication Technology : ICT) เพื่อใชเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศดานเศรษฐกิจ สังคม และ

OSOI

2.2 แนวคิดเรือ่ งการใชเทคโนโลยีเพือ่ การเรียนรูแ ละการสือ่ สาร
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การศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคของการปฏิรูปการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงเป็นเครื่องมือที่
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการศึกษา เชน ชวยจัดทาขอมูลสารสนเทศเป็นตน โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชเทคโนโลยี
ชวยการเรียนการสอน ซึ่งโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงไดกาหนดเอกลักษณแของโรงเรียน
คือ “ สื่อสารสองภาษา ลาหนาเทคโนโลยี มีจติ สาธารณะ ”
2.3 กลยุทธแการ
บริหารงานดวยวงจรคุณภาพ
PDCA
การนาวงจรคุณภาพ
PDCA มาเป็นกลยุทธแในการใช
รางวัลเหรี ยญทอง 19 เรื่ อง |

รูปแบบการวัดผลและ
ประเมินผลรายสองสัปดาหแ
ดวยสมุดบันทึกอิเลคทรอนิกสแ
(Electronic Recorded
Book) เป็นกลยุทธแที่สงเสริม
กระบวนการทางาน ตาม
2557

ระบบวงจรคุณภาพ P D C A
ดังตาราง
โรงเรียนจึงนาแนวคิดดังกลาว มาพัฒนารูปแบบการวัดผลประเมินผลรายสองสัปดาหแดวยสมุดบันทึก

ภู
OSOI

อีเล็กทรอนิกสแ (Electronic Recorded Book) โดยมีกรอบแนวคิด ดังตาราง
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มิปญ
ใ ญาสรางสรรคแ

การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ในการสรางสรรคแและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดังกลาว ผูบริหาร คณะ
ครู ฯ ไดรวมพลังสรางสรรคแ ดวยภูมิปใญญาสรางสรรคแการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาขึ้น ตามกรอบ
แนวคิด ดังตอไปนี้จากกรอบแนวคิดดังกลาวจะเห็นวา จากปใญหาของโรงเรียน คือ ตองการยกระดับผลสัมฤทธิ์
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ในการนาไปสูการปฏิบัติผูรับผิดชอบการประเมินตองกาหนดเกณฑแการประเมิน (Rubric Score) ที่ชัดเจน
โดยเฉพาะดานทักษะความรูซึ่งเป็นองคแประกอบที่มีนาหนักมากที่สุด ครูผูสอนตองจัดทากาหนดการสอนใหสอดคลอง
กับรอบของการวัดประเมินผล คือ สองสัปดาหแ โดยกาหนดภาระงาน ชิ้นงานฯลฯ และเกณฑแการประเมินอยางชัดเจน
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ทางการเรียนทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรูและลดจานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนเรียน 0 , ร , มส อีกทั้งแกปใญหาการวัด
และประเมินผลของครูที่สอนในรายวิชาเดียวกันใหมีระบบวัดผล ประเมินผลที่มีความตรงและสอดคลองกันมากขึ้น
โดยกาหนดเกณฑแที่มีระดับปฏิบัติตรงกันชัดเจนเพื่อแกปใญหานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าตลอดจนใหมีการ
ปรับปรุงระบบประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงคแและตองการพัฒนาครูดานการใชเทคโนโลยี โรงเรียนจึงนา
หลักการจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตราที่ 26 มาวิเคราะหแองคแประกอบของการ
ประเมินแบงเป็น 4 ดาน ไดแก ดานพฤติกรรมการเรียนรู ดานทักษะความรู ดานพัฒนาการและดานคุณลักษณะอัน
พึงประสงคแพรอมทั้งกาหนดน้าหนัก ขอบงชี้สาหรับการประเมิน แตละดานและกาหนดผูประเมินแตละองคแประกอบ
มากาหนดเป็นระเบียบในการวัดผลและประเมินผล ของสถานศึกษา ฯ
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สอดคลองกันในกรณีที่มีผูสอนรวมกันหลายคน
การกากับ ติดตามนั้น ผูสอนตองจัดทาและเสนอกาหนดการสอนและแผนการวัดประเมินผล ตอผูบริหาร
ตั้งแตเปิดภาคเรียน เมื่อนาไปจัดการเรียนการสอนมีการวัดผลประเมินผลทุกสองสัปดาหแพรอมรายงานผลใหผูบริหาร
รับทราบและแจงผลการประเมินใหนักเรียนไดรับรูเพื่อจะไดมีการพัฒนาตนเองอันจะมีผลตอการประเมินผลปลาย
ภาค
เครื่องมือที่ใชบันทึกขอมูล คือ สมุดบันทึกขอมูลอิเลคทรอนิกสแ (Electronic Recorded Book) ผูพัฒนา คือ
นายสิทธิเจตนแ กิตติพงศแโภคิน ครู คศ.1 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง โดยมีหลักการ ดังนี้
 เลือกใช Microsoft Office Excel เนื่องจากเป็นซอฟแวรแพนื้ ฐานที่มีอยูในคอมพิวเตอรแเกือบ ทุกเครื่อง
อยูแลว จึงไมจาเป็นตองซื้อซอฟแวรแและไมจาเป็นตองดาเนินการติดตั้งซอฟแวรแซงึ่ ประเด็นนี้จะเป็นปใญหาใหญ สา
หรับผูที่ไมมีความรูจะทาใหเกิดความเบื่อหนายและตอตานในที่สุด สามารถรับสงทางจดหมายและการแลกเปลี่ยน
(share) ทางอีเล็กทรอนิกสแไดสามารถสรางฟใงกแชันการคานวณแบบอัตโนมัติได โดยครูไมตองคิดคานวณเอง เป็นการ
ลดความผิดพลาด
 ออกแบบใหใกลเคียงกับสมุด ปพ.5 มากที่สุด เพื่อใหผูใชมีความรูสึกคุนเคย
 ระดับคุณภาพที่เลือกใชในการประเมินประกอบดวย 0, 1, 2, 3, 4 ซึ่ง งาย สะดวก ตอผูประเมิน(ครู)
เพื่อลดความผิดพลาดในการกรอกคะแนน
 ตองการใชเป็นเครื่องมือสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ( ICT ) ของครูผุสอนและเป็นแนวทางหนึ่งในการ
พัฒนาครูดานการใช ICT
 เอกสารถูกจัดเก็บในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกสแ เก็บไวในระบบ cloud computing/ e-mail ครู
สามารถ เรียกใชงานไดตลอดเวลา และจะลดการใชกระดาษ (Paperless office)

3) ขัน้ ตอนการดาเนินงาน โดยสรุป อาทิ
2557

3.1 กาหนดนโยบายการลด 0 , ร , มส. และการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.2 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสุนทรภูพิทยา
3.3 กาหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาโดยเนนแนวคิดมาจาก
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 26
 เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน, แนวคิดเรื่องการบริหารงานโดยใชวงจร PDCA
3.4 นาเสนอแนวคิดการพัฒนาระบบวัดผลประเมินผลรายสองสัปดาหแโดยใช Electronic Recorded Book
3.5 แตงตั้งคณะกรรมการกาหนดกรอบการประเมินพรอมจัดหนาโปรแกรม Electronic Recorded Book
3.6 จัดประชุมชี้แจงพรอมการวัดผลประเมินผลรายสองสัปดาหแโดยใชโปรแกรม Electronic Recorded
Book
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บ

ทสรุป
ของความสาเร็จ

ความสาเร็จจากการพัฒนาและสรางสรรคแนวัตกรรมการศึกษา รูปแบบการวัดและประเมินผลรายสอง
สัปดาหแ ดวยสมุดบันทึกอีเล็กทรอนิกสแ (Electronic Recorded Book) ดังกลาว ประสบความสาเร็จในหลากหลาย
มิติ โดยสรุป อาทิ
4 ) ผลงานที่เกิดจากการดาเนินงาน
ผลงานที่เป็นชิ้นงานนวัตกรรมคือ รูปแบบการวัดและประเมินผลราย สองสัปดาหแ ดวยสมุดบันทึก
อีเล็คทรอนิกสแ (Electronic Recorded Book)

4.2 ผลที่เกิดกับครู
4.2.1 ครูมีขอมูลสารสนเทศการเรียนรูของผูเรียนอยางตอเนื่องเป็นระบบสามารถนาไปออกแบบและการ
จัดการเรียนรูได
4.2.2 ครูไดรับการพัฒนาทักษะการใชคอมพิวเตอรแ
4.2.3 ครูที่สอนรวมกัน ไดพัฒนากระบวนการวัดผลประเมินผลการเรียนรูใหมีความสอดคลองตรงกัน
4.3 ผลที่เกิดกับผูบริหาร
ผูบริหารมีขอมูลสารสนเทศในการนิเทศ กากับ ติดตาม การจัดการเรียนรูและการวัดผลประเมินผลของครูได
อยางชัดเจน
4.4 ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน
4.4.1 จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 , ร , มส ลดลง
4.4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนสูงขึ้น
4.4.3 ผลการทดสอบระดับชาติโดยภาพรวมของโรงเรียนสูงขึ้น โดยเฉพาะในปีการศึกษา 2556 อยูในระดับดี
มาก (คะแนนมาตรฐานที่ 5 เทากับ 16.1)

2557

4.1.2 ผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแ
4.1.3 ผูเรียนมีการพัฒนาทักษะความรูที่เป็นผลจากพฤติกรรมการเรียนของผูเรียนซึง่ ถูกพัฒนาจา
กระบวนการวัดผลและประเมินผลการเรียนทุกสองสัปดาหแ
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4.1 ผลที่เกิดกับผูเรียน
4.1.1 ผูเรียนไดรับการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพราะไดรับทราบขอมูลสารสนเทศดาน
การเรียนของตนทุก สองสัปดาหแ กอใหเกิดการพัฒนา เพื่อตองการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตน
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ผลการใชนวัตกรรม
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4.4.4 โรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศเชิงวิชาการที่เป็นประโยชนแตอผูเรียน ผูสอน ผูปกครอง และผูเกี่ยวของอื่น
ๆ
การปรับปรุงพัฒนา อาทิ
 จัดทาคูมือการวัดผลประเมินผลรายสัปดาหแดวยสมุดบันทึกอิเลคทรอนิกสแ (Electronic Recorded
Book)
 จัดอบรมผูปกครองเพื่อชี้แจงทาความเขาใจ รูปแบบการวัดผลประเมินผลรายสองสัปดาหแดวยสมุดบันทึก
อิเลคทรอนิกสแ (Electronic Recorded Book)
 จัดใหมีการประชุมครูเพื่อทบทวนความเขาใจ ประเมิน และพัฒนารูปแบบการวัดผลประเมินผลรายสอง
สัปดาหแ ดวยสมุดบันทึกอิเลคทรอนิกสแ (Electronic Recorded Book)
 มีการนิเทศ กากับ ติดตามอยางใกลชิดและตอเนื่องในเรื่องการจัดทากาหนดการสอน แนวทางการวัดผล
ประเมินผลราย สองสัปดาหแและเกณฑแการวัดผลประเมินผล
 ติดตามใหมีการรายงานผลการวัดผลประเมินทุกรอบ สองสัปดาหแ
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การขยายผลและเผยแพรผลการพัฒนา อาทิ
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 ไดรับการคัดเลือกใหนาเสนอในการประชุมสมาคมผูบริหารสถานศึกษาแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 –
14 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมปางสวนแกว จังหวัดเชียงใหม มีผูบริหารใหความสนใจสอบถามขอมูล เพื่อนาไป ศึกษา
เป็นจานวนมาก
 ไดรับการคัดเลือกใหนาเสนอในการประชุมใหญสมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแหง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2557 ผูรวมประชุมคือ ผูอานวยการโรงเรียน และประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษา การเผยแพรจัดในรูปแบบของนิทรรศการและ นายสุรพงศแ งามสม ผูอานวยการโรงเรียน ไดนาเสนอใน
การอภิปรายบนเวที ไดรับความสนใจจากผูรวมประชุม อยางดียิ่ง
 นาเสนอและเผยแพรผลงาน ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ซึ่งโรงเรียนชิโนรส
วิทยาลัยและโรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยรวมเป็นเครือขายและจะนาไปใชในโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ในปีการศึกษา
2557
 เผยแพรแกโรงเรียนตาง ๆ ที่มาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เชน โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร
จังหวัดขอนแกน คณะผูบริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต 2
 เผยแพรใหกับคณะผูบริหารและครูแกนนาของวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีจานวน 30 แหงใน
ภาคใต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือซึ่งผานกระบวรการอบรม ระหวางวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2557 , 1 –
3 เมษายน 2557 และ 1 – 3 พฤษภาคม 2557 ตามลาดับ
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 สงเสริมการทางานตามระบบวงจรคุณภาพ P D C A
รูปแบบการวัดผลประเมินผลรายสองสัปดาหแดวยสมุด
บันทึกอิเลคทรอนิกสแ (Electronic Recorded Book)
เป็นรูปแบบที่ประเมินนักเรียนอยางหลากหลายตามสภาพ
จริง ซึ่งผูเกี่ยวของทุกฝุายตั้งแตฝุายบริหาร ครู นักเรียน
รวมถึงผูปกครอง จะตองใชระบบ P D C A ในการทางาน
และการเรียน
 สงเสริมการพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยี
การบันทึกขอมูล ผลการประเมินนักเรียน ครูผูสอนตอง
บันทึกในสมุดบันทึกอิเลคทรอนิกสแ (Electronic
Recorded Book) ทุก 2 สัปดาหแ พรอมทั้งรายงานใหฝุาย
บริหารและแจงใหนักเรียนรับทราบคะแนนของตนทาง
จดหมายอีเล็คทรอนิกสแ (E-Mail) จึงเป็นการพัฒนาครู
และนักเรียนใหมีทักษะการใช ICT ซึ่งเป็นเอกลักษณแของ
โรงเรียน “สื่อสารสองภาษา ลาหนาเทคโนโลยี มีจิต
สาธารณะ”
 ประหยัดและสะดวก ดวยรูปแบบการวัดผล
ประเมินผลรายสองสัปดาหแ ดวยสมุดบันทึกอิเลคทรอนิกสแ (Electronic Recorded Book) เป็นรูปแบบที่พัฒนาบน
Software พื้นฐาน คือ โปรแกรม Microsoft Office Excel และการบันทึกขอมูล โดยใชสมุดบันทึกอีเล็คทรอนิกสแ
เป็นการประหยัดกระดาษ อีกทั้งการเก็บขอมูลสารสนเทศและ การรายงานขอมูลมีความสะดวกแกผูเกี่ยวของทุกฝุาย
และทันสมัยในยุคเทคโนโลยีดิจิตทอล อาทิ การประยุกตแใช Google Education Application เป็นตน
นวัตกรรม “รูปแบบการวัดผลประเมินผลรายสองสัปดาหแดวยสมุดบันทึกอีเล็กทรอนิกสแ (Electronic
Recorded Book)” เป็นเครื่องมือที่ใชประเมินผลอยางเป็นระบบ มีการประเมินคุณภาพดานตาง ๆ ของผูเรียนดวย
วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย โดยมุงประเมินตามสภาพจริง ผลการประเมินสะทอนการเรียนรู พฤติกรรมและ
การปฏิบัติจริงในชีวิตประจาวันของผูเรียนอยางรอบดาน และเป็นขอมูลพื้นฐานที่พรอมในการพัฒนาผูเรียนตอไป
จากผลงานนี้ โรงเรียนจึงไดรับโลรางวัล “ผูบริหารยอดกับผลงานชั้นเยี่ยม” จากสมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานแหงประเทศไทย
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ฐมบท และ ปรากฏการณแ
ณ โรงเรียนสัตยาไส
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โรงเรียนสัตยาไส เลขที่ ๙๙ หมู ๒ ถนน สุระนารายณแ อาเภอชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี สังกัด สช. ปใจจุบัน
นางลัดดา จุลวงศแ ดารงตาแหนง
ผูอานวยการ ไดสรางสรรคแและพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา ดานการบริหารและ
จัดการสถานศึกษา “การบริหารจัดการน้า
...ตามรอยพอ” จนประสบความสาเร็จ
ปฐมบทการสรางสรรคแนวัตกรรม
การศึกษา “การบริหารจัดการน้า...ตาม
รอยพอ” สืบเนื่องมาจากการไดเห็น ได
รับรูพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงงาน
ตอเนื่องมาอยางยาวนาน โดยเฉพาะอยางยิ่งทรงใหความสาคัญใน
เรื่องการบริหารจัดการน้ามาอยางตอเนื่อง
พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ทรงตระหนักในพระราชหฤทัยถึงการดารงชีพของ
ราษฎรไทยที่สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรมมีน้าเป็นสิ่งหลอเลี้ยงชีวิต
ทรงแสวงหาและพัฒนาแหลงน้า การกักเก็บ การระบาย การควบคุม
การทานาเสียใหเป็นน้าดีตลอดจนการแกไขปใญหานาทวมจนเป็นที่
ประจักษแชัดและไดพิสูจนแใหเห็นแลววาพระอัจฉริยภาพและพระ
ปรีชาสามารถของพระองคแนั้นหาผูเสมอเหมือนไดยากยิ่ง
โรงเรียนสัตยาไสไดนาหลักการแกปใญหาเรื่องน้าตามพระ
ราชดาริขององคแพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาใชในการบริหาร
จัดการน้าภายในโรงเรียนในหลายดาน
1. การ
กักเก็บน้าฝน ซึง่ นอกจากจะเก็บจากฝนโดยตรงแลว ยังมีการขุดรอง
นารอบภูเขาเพื่อเก็บน้าใหไหลลงสูบอกักเก็บน้าฝนภายในโรงเรียน
เพื่อใชผลิตนาในการอุปโภคและบริโภคทาใหมีน้าใชตลอดทั้งปี ซึ่ง
นอกจากจะทาใหโรงเรียนลดคาใชจายแลวยังสามารถเพิ่มรายไดโดย
ขายน้าดื่มใหกับชุมชน และไดนาไปชวยเหลือผูประสบภัยอีกดวย
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2. การบาบัดน้าเสีย ภายในโรงเรียนโดยการเติมออกซิเจนในน้า การใชจุลินทรียแที่มีประสิทธิภาพ การใชราก
พืชในการกรองน้า จากนั้นจึงนาน้าที่ผานการ
บาบัดแลวกลับมาใชใหเกิดประโยชนแและไมมี
การระบายน้าเสียลงสูแมน้าแตอยางใด
3. การแกไขปใญหาน้าทวมดวยวิถี
ธรรมชาติ โดยใชกระบวนการ 4 เตรียม คือ
เตรียมใจ เตรียมสถานที่ เตรียมเสบียงและ
เตรียมอพยพ ซึ่งจากที่โรงเรียนเคยประสบ
ปใญหาน้าทวมอยางหนักก็สามารถชวยลดความ
เสียหายไดอยางมากในปีตอมา นอกจากนี้ยังมี
การสรางบานแพลอยน้าเป็นตัวอยางการพึ่งพา
ตนเองและเรียนรูในการอยูกับนาหากเกิด
ปใญหานาทวมขึ้น โดยมีการติดแผงโซลาเซลลแ
เพื่อผลิตไฟฟูาซึ่งสามารถใชเครื่องใชไฟฟูาได
ตามปกติ มีวิธีการกรองน้าอยางงายเพื่อใชใน
บานเรือน มีการปลูกผักลอยน้า การทาอาหาร
จากเตาอบพลังงานแสงอาทิตยแ เป็นตน
4. การสรางแหลงการเรียนรูเรื่องน้ากับคุณคาความเป็นมนุษยแ เชน บานเชิงนิเวศนแ ที่มีระบบการกักเก็บน้า
อยางมีประสิทธิภาพและยังใชพลังงานแสงอาทิตยแและพลังงานลมในการผลิตกระแสไฟฟูา อาคารนิทรรศการน้า ซึ่งมี
การจัดมุมการเรียนรูเรื่องน้ากับคุณคาความเป็นมนุษยแไวอยางหลากหลาย
5. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรื่องน้าในทุกกลุมสาระการเรียนรู การจัดโครงการวัน
อนุรักษแแมน้า คู คลองแหงชาติ รวมปลูกปุาชุมชน เพื่อใหนักเรียนไดตระหนักถึงความสาคัญของการอนุรักษแแหลงน้า
การผลิตสื่อเรื่องน้ากับคุณคาความเป็นมนุษยแทั้งที่เป็นหนังสือและสื่อออนไลนแ
6. การขยายผลสูส งั คม มีการจัดอบรมสัมมนาเรื่องน้ากับคุณคาความเป็นมนุษยแในสถาบันการศึกษาตาง ๆ
ทั้งในและตางประเทศ มีชาวตางชาติจากหลายประเทศมาอบรมเรียนรูเรื่องน้ากับคุณคาความเป็นมนุษยแที่โรงเรียนสัต
ยาไสหลายรุน ใชเวลาในการอบรมรุนละ ๑ สัปดาหแ และในแตละเดือนมีคณะศึกษาดูงานจากหนวยงานหรือองคแกร
ตาง ๆ มาเยี่ยมชม ไมต่ากวา ๑,๐๐๐ คน
โรงเรียนสัตยาไสใชเวลาหลายปีในการดาเนินงานดังกลาวเพื่อใหการบริหารจัดการน้าครบวงจรและเกิด
ประสิทธิภาพ ซึ่งระหวางทางเกิดปใญหาหลายอยางที่ตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝุายในการแกไข สั่งสมเป็น
ประสบการณแและบทเรียน มาถึงวันนี้การบริหารจัดการน้า..ตามรอยพอ จึงเกิดใหเห็นอยางเป็นรูปธรรม ซึ่งถือเป็น
ประโยชนแอยางยิ่งสาหรับหนวยงาน องคแกร โรงเรียน หรือผูสนใจ ที่จะนาไปประยุกตแใชโดยการปรับกระบวนการตาง
ๆ ใหเหมาะสมกับบริบทของตนเองตอไป
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93

จากปฐมบท
ประสบการณแ และ
ปรากฏการณแ ณ โรงเรียนสัต
ยาไส สั่งสมเป็น
ประสบการณแลาคา เป็น
ขุมทรัพยแทางปใญญาอัน
ประเมินคามิได ณ วันนี้
ประสบการณแดังกลาวได
นาไปสูขอคนพบซึ่งเป็น
ตนแบบของแนวทางการ
พัฒนาทั้งดานการศึกษา วิถี
ชีวิต วัฒนธรรม และมิติ
ความคิดใหมทามกลางยุค
สมัยแหงการเปลี่ยนแปลงได
อยางนาอัศจรรยแ
ขอคนพบจากวิถี
การทางาน ธรรมชาติ และ
สถานการณแแวดลอมสั่งสมให
เกิดภูมิปใญญาใหมใน
หลากหลายมิติ ซึ่งนอกจาก
จะเป็นประโยชนแสาคัญยิ่งในการดารงอยูรวมกับธรรมชาติที่พลิกเปลี่ยนไปดวยภูมิปใญญาแหงยุคสมัยแลวภูมิปใญญา
ดั้งเดิมก็ไดรับการคัดกรองมาผสมผสานกับภูมิปใญญาใหมผสมผสานเป็นวิถีการดารงชีวิตทามกลางกระแสการ
เปลี่ยนแปลงไดอยางผสมกลมกลืน

ภู

มิปญ
ใ ญาสรางสรรคแ
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

1. สภาพปใญหากอนการพัฒนา จาแนกออกเป็น
ปใญหาขาดแคลนน้าในฤดูแลง
โรงเรียนมีคาใชจายสูงในเรื่องคานาประปาและคาน้าดื่ม
 ระบบการจัดการน้าเสียไมมีประสิทธิภาพ
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1. เพื่อเสริมสรางใหเกิดการ
มีสวนรวมในการบริหารจัดการน้า
ภายในโรงเรียนจากบุคลากรทุกฝุาย
2. เพื่อใหการบริหารจัดการ
น้าภายในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนแสูงสุด
3. เพื่อสรางความตระหนัก
ในการอนุรักษแทรัพยากรน้า
4. เพื่อเผยแพรแนวคิด
หลักการ กระบวนการและผลสาเร็จ
ที่เป็นรูปธรรม สามารถนาไปปฏิบัติ
ไดจริง ใหกับผูเรียน ครู ผูบริหารและ
ผูสนใจ
กระบวนการพัฒนาผลงาน
หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม
ดังกลาวนาสถานการณแและ
ปรากฏการณแจริงมาเป็นแนวทางใน
การสรางสรรคแและพัฒนา ตาม
กระบวนการและขั้นตอน ดังนี้

รางวัลเหรี ยญทอง 19 เรื่ อง |

จากขอคนพบ ตนแบบของการพัฒนา ดังกลาว ไดรับการสรางสรรคแและพัฒนาไปสู ภูมปิ ญ
ใ ญา
สรางสรรคแ การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา “การบริหารจัดการน้า...ตามรอยพอ”
โดยมี วัตถุประสงคแสาคัญ ประกอบดวย
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การบริหารจัดการน้า..ตามรอยพอ ของโรงเรียนสัตยาไส ได
ดาเนินการอยางเป็นระบบ ตอเนื่องใน ๖ ประเด็น คือ
1. การกักเก็บนาไวใชผลิตน้าในการอุปโภค บริโภค เพื่อ
แกปใญหาขาดแคลนนาในหนาแลง
2. การบาบัดน้าเพื่อนาน้ากลับมาใชใหเกิดประโยชนแ
3.การเตรียมรับมือกับปใญหาน้าทวมโดยใชกระบวนการ 4
เตรียม
4. การสรางแหลงเรียนรูเรื่องนากับคุณคาความเป็นมนุษยแ
5. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดความ
รักและอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ
6. การขยายผลสูสังคมภายนอก โดยนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตแใชในการบริหารจัดการ ดังนี้
 ความพอประมาณ คือ การใชทรัพยากรบุคคล เงินทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและวัสดุอุปกรณแตาง ๆ ใหคุมคาเกิดประโยชนแ
สูงสุด
 ความมีเหตุผล เกิดจากการวิเคราะหแถึงปใญหา สาเหตุ การกัก เก็บ น้าในรูป แบบตา งๆ
ตาง ๆอยางมีระบบ เป็นเหตุเป็นผล เห็นความเชื่อมโยงของปใจจัย
และเงื่อนไขตาง ๆ เพื่อนาไปสูการวางแผนและดาเนินกิจกรรม เชน ปใญหาการขาดแคลนนา ปใญหาอุทกภัย นาจาก
แมนาปุาสักไมสามารถนามาใชในการอุปโภคได ผูเรียนขาดความตระหนักสานึกรัก หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เป็นตน
 ภูมคิ มุ กัน เพื่อใหการดาเนินงานบรรลุผล คณะทางานตองเตรียมความพรอมเพื่อปูองกันความเสี่ยงและ
ปใญหาที่จะเกิดขึ้นระหวางการดาเนินงาน นอกจากนี้ยังตองใชเงื่อนไขที่สาคัญอีก ๒ ประการ คือ
เงือ่ นไขความรู ครูและบุคลากรตองมีความรูเรื่องการจัดการนาใหเกิดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังตองมี
ทักษะกระบวนการในการปฏิบัติจริง อีกทั้งเป็นผูที่ชางสังเกต ใฝุรู หมั่นศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยูตลอดเวลา เพื่อนา
มาปรับใชในการดาเนินงาน
 เงือ่ นไขคุณธรรม ในการบริหารจัดการนาอยางเป็นระบบ เกิดจากความรวมมือของทุกฝุาย จึงตองอาศัย
หลักการทางานรวมกัน มีจิตอนุรักษแสิ่งแวดลอม เป็นผูมีความรักและมีจิตอาสาในการที่จะชวยเหลือสังคม
ปใจจัยที่จะสงผลใหการดาเนินงานบรรลุเปูาหมายและพรอมรับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ประกอบดวย ๔ มิติหลัก คือ
มิติดา นวัตถุ คือ การปลูกฝใงใหนักเรียนรูจักใชทรัพยากรนาอยางพอเพียง

มิติดา นสังคม เป็นการฝึกการทางานรวมกับผูอื่นอยางเห็นคุณคา แบงปในและไมเบียดเบียน
มิติดา นสิง่ แวดลอม เป็นการปลูกฝใงจิตสานึกรักษแสิ่งแวดลอมที่แสดงออกอยางเป็นรูปธรรม
มิติดา นวัฒนธรรม เป็นการสรางความภาคภูมิใจ เห็นคุณคาของวัฒนธรรม เอกลักษณแของความเป็นไทย
เกี่ยวกับการเคารพนบน้า จากกิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น ๖

บ

บทสรุป
ของความสาเร็จ

2557
OSOI

 มีแหลงกักเก็บนาฝนเพื่อใชผลิตนา
ในการอุปโภคและบริโภค
 มีการบาบัดนาแลวนากลับมาใชให
เกิดประโยชนแสูงสุด
 มีแหลงการเรียนรูเรื่องนากับคุณคา
ความเป็นมนุษยแ
 มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
เรื่องการบริหารจัดการนาอยางมีประสิทธิภาพ
 ลดคาใชจายและเพิ่มรายไดใหกับ
โรงเรียนจากการผลิตน้าดื่มเอง
 แผนการจัดการเรียนรู หนังสือ
เรื่องราวของผา ตามวิถีไทย

รางวัลเหรี ยญทอง 19 เรื่ อง |

ผลงานทีเ่ กิดขึน้ จากการดาเนินงาน มี
หลากหลายมิติ อาทิ

96

D 34
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคแของผูเรียน

ตามแนวคิด วิถีพุทธ วิถีไทย วิถีพอเพียง
โดยการบริหารแบบมีสวนรวมสามยกกาลังสาม

ป

OSOI

2557
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ฐมบท และ ปรากฏการณแ
ณ โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะหแ

97

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะหแ ตาบลหวยทรายอาเภอเมืองจังหวัด ประจวบคีรีขันธแสังกัดสานักงาน เขต
พื้นที่ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต1 ปใจจุบัน นายวีระ
รุง แจงดารงตาแหนง ผูอานวยการชานาญการพิเศษ
โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะหแ ไดสรางสรรคแและพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาดานการบริหารจัดการและ
จัดการสถานศึกษา “การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมที่พึงประสงคแของผูเรียนตามแนวคิด วิถีพุทธ วิถี
ไทย วิถีพอเพียง โดยการบริหารแบบมีสวนรวมสามยกกาลัง
สาม”จนประสบความสาเร็จ
ทั้งๆที่กอนการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคแของนักเรียน
โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะหแ พบวาปใญหาดานคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคแของนักเรียน คือ สวน
ใหญขาดความเป็นระเบียบวินัยขาดความรับผิดชอบตอ
หนาที่ไมรับผิดชอบตองานที่มอบหมายไมรูจักประหยัดขาด
ความเป็นไทย
จากสภาพปใญหาดังกลาว ผูบริหาร คณะครูโดยได
ดาเนินการแกปใญหาโดยใชแนวคิดการบริหารแบบมีสว นรวมสามยกกาลังสาม ไดแกการมีสว นรวมของผูม สี ว น
เกีย่ วของ ฝุาย 3ประกอบดวยฝุายโรงเรียน ฝุายชุมชน ฝุายวัดการมีสว นรวมในการดาเนินงาน 3 ขัน้ ตอน ไดแก
รวมคิด ตัดสินใจ, รวมปฏิบัติ, รวมประเมินผลการจัดกิจกรรมไตรวิถี ไดแก ,กิจกรรมวิถีพุทธ, กิจกรรมวิถีไทย,
กิจกรรมวิถีพอเพียงเพื่อพลิกวิกฤตใหเป็นโอกาสซึ่งในการดาเนินการดังกลาว สงผลดียิ่งตอการจัดการศึกษาของชาติ

ทั้งนี้เพราะผลจากการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ 3รอบ .ปี
การศึกษา ที่ผานมา 2556 ผลที่เกิดกับตัวนักเรียนที่สอดคลองกับอัต
ลักษณแของโรงเรียน คือ คุณธรรมดี มีความรู และเอกลักษณแของ
โรงเรียน คือ มารยาทไทย ไหวงาม ที่ตองการใหเกิดขึ้นกับตัวเด็ก
นักเรียน ในโรงเรียน
สรุปผลการประเมินไดวา ระดับการศึกษาปฐมวัยกลุมตัวบงชี้
อัตลักษณแ ตัวบงชี้ที่ และ 9ตัวบงชี้ที่ 10มีระดับคุณภาพ ดีมาก ทั้ง 2
และกลุมตัวบงชี้อัตลักษณแ 2 ตัวบงชี้ สวนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมตัวบงชี้ขั้นพื้นฐาน ตัวบงชี้ที่ ตัวบงชี้ที่
และ 9ตัวบงชี้ที่ 10มีระดับคุณภาพ ดีมาก ทั้ง ตัวบงชี้ จึงพอสรุปไดวา การพัฒนาคุณธร 3รม จริยธรรมและ
คานิยมที่พึงประสงคแของผูเรียน ของโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะหแ ตามแนวคิด วิถีพุทธ วิถีไทย วิถีพอเพียง โดย
การบริหารแบบมีสวนรวมสามยกกาลังสาม ประสบความสาเร็จในระดับ ดีมาก

รางวัลเหรี ยญทอง 19 เรื่ อง |

ข

อคนพบ
ตนแบบของแนวทางการพัฒนา
ผลจากการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ 3รอบ .ปี

การศึกษา 2556 ที่ผานมา ทาใหผูบริหาร คณะครูและชุมชน มี
2557

ความมั่นใจในแนวทางการจัดการศึกษาที่ใชคุณธรรม จริยธรรมเป็น
ฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผูเรียน ทั้งนี้
เนื่องจากโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะหแเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่ง
เป็นโรงเรียนที่มีโครงการที่มีแนวความคิดที่จะสงเสริม

ให

นาพุทธธรรมมาใชในการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยใหมีคุณสมบัติ

ของ

หลักพุทธธรรมมาฝึกนิสัยผูเรียนทาบอยๆ ซ้าๆ จน

เป็น

OSOI

การเป็นคนดี เกง มีความสุข อยางแทจริงซึ่งไดนา

98

นิสัย แลวกลายเป็นคุณธรรม เป็นการ
เริ่มจากภายนอกเขาไปสูภายใน เป็น
ลักษณะนิสัยที่ดีในจิตใจ ฉะนั้น การทาดี
ตองทาบอยๆ จนเป็นนิสัย ดังกรอบ
แนวคิดในการศึกษาที่ปรากฏ

OSOI

2557
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ปรากฏการณแดังกลาว เป็นขอ
คนพบและเป็นตนแบบของการ
ดาเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธดังกลาว
ขางตน ซึ่งโรงเรียนไดบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงคแ
เขา

99

ไปในหลักสูตรการเรียนการสอนในแตละ
กลุมสาระการเรียนรู และจัดทาโครงการ
กิจกรรมเสริม เพื่อฝึกคุณลักษณะที่พึง
ประสงคแใหกับผูเรียน จากการที่ผูศึกษาไดวิเคราะหแ
คุณลักษณะของผูเรียนแลว คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูบริหาร คณะครู และผูมีสวนเกี่ยวของ
จึงไดกาหนดอัตลักษณแที่จะทาใหเกิดขึ้นในตัวนักเรียน
ทุกคนในโรงเรียน คือ คุณธรรมดี มีความรู และ
เอกลักษณแของโรงเรียน คือ มารยาทไทย ไหวงาม ที่
ตองการใหเกิดขึ้นกับตัวเด็กนักเรียนในโรงเรียน จึงได
มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึง
ประสงคแของผูเรียนตามแนวคิด วิถีพุทธ วิถีไทย วิถี
พอเพียง โดยการบริหารแบบมีสวนรวมสามยกกาลัง
สาม และเพื่อเป็นการรองรับการประเมินโรงเรียนดีศรี
ตาบลประเมินภายนอกของสานักงานการประเมิน
มาตรฐานการศึกษาแหงชาติและ 3รอบ (.สมศ(
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง อีกดวย

มิปญ
ใ ญาสรางสรรคแ
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

จากขอคนพบดังกลาว ไดนาไปสูภูมิปใญญาสรางสรรคแการ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษา การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และ
คานิยมที่พึงประสงคแของผูเรียนตามแนวคิด วิถีพุทธ วิถีไทย วิถี
พอเพียงโดยการบริหารแบบมีสวนรวมสามยกกาลังสามภายใต
วัตถุประสงคแสาคัญ สามประการ ประกอบดวย
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ภู

2.เพือ่ เสริมสรางการมีปฏิสมั พันธแทดี่ รี ะหวางโรงเรียนกับ

2557

1.เพือ่ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมทีพ่ งึ ประสงคแ
ของนักเรียนโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะหแ
ชุมชน

OSOI

3.เพือ่ ใหนกั เรียนมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมของศาสนา
หลักการเศรษฐกิจพอเพียง แลวนาหลักธรรมนัน้ มาปฏิบัตใิ น
ชีวิตประจาวัน โดยมีกระบวนการ การดาเนินการพัฒนาผลงานหนึง่
โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม ตามขัน้ ตอนสาคัญ ดังนี้

100

บ

ความสาเร็จจากการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมทีพ่ งึ ประสงคแของ
ผูเรียนตามแนวคิดวิถพี ทุ ธวิถไี ทยวิถพี อเพียงโดยการบริหารแบบมีสว นรวมสามยกกาลังสามประสบความสาเร็จตาม
วัตถุประสงคแของการดาเนินงาน ทั้งเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงคแ และดานวิชาการไป
พรอมๆกัน
ผลงานที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคแของผูเรียน
โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะหแ ตามแนวคิด วิถีพุทธ
วิถีไทย วิถีพอเพียง โดยมีขั้นตอนการดาเนินงานอยาง
เป็นระบบ และการมีสวนรวม ซึ่งจากผลการ
ดาเนินงาน พบวาประสบความสาเร็จอยางสูง ผลของ
ความสาเร็จที่เกิดขึ้นโดยสรุปดังนี้

2557
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ทสรุป
ของความสาเร็จ

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลทีไ่ ดรบั

สถานศึกษา

ปีการศึกษา 2555
ไดรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจาตาบล

หนวยงานทีม่ อบรางวัล

สพป1.ปข.

OSOI

ปีการศึกษา 2556

101

ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม -

สมศ.

การประกวดหองสมุดโรงเรียน 1 ไดรับรางวัลที่ -

สพป1.ปข.

2556 ขนาดกลาง ประจาปี
- ไดรับการประเมินโรงเรียนศูนยแเด็กปฐมวัย
ตนแบบเครือขายประจาปีการศึกษา 2556

สพป1.ปข.

ระดับคุณภาพดีมาก
ปีการศึกษา 2556
คุรุสภา

ปีการศึกษา 2556
- ไดรับมอบโลรางวัลใหไวเพื่อแสดงวามีผลงาน
สพป1.ปข.
รูปแบบการจัดประสบการณแการเรียนรูระดับปฐมวัย
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับดีเดน

นายวราชัย สุนทรนนทแ

-ไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ”หนึ่งแสนครูดี“
2556 ประจาปี

คุรุสภา

นางสาวภิมลพรรณ

-ไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ”หนึ่งแสนครูดี“
2556 ประจาปี

คุรุสภา

นางชุลี สิงหวรลักษณแ

-ไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ”หนึ่งแสนครูดี“
2556 ประจาปี

คุรุสภา

นางสาวบุษยา พยมธน

-ไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ”หนึ่งแสนครูดี“
2556 ประจาปี

คุรุสภา

ถาวรประพัฒนแ

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลทีไ่ ดรบั

นักเรียน

ปีการศึกษา 2555

เด็กหญิงพรพภัส คูณสวัสดิ์

เกียรติบัตรเหรียญทอง ฉีก ตัด ปะ

เด็กหญิงพัฒนแชญา ปลื้มใจ

เกียรติบัตรเหรียญทอง ฉีก ตัด ปะ

2557

นางสาวนุช แดงพยนตแ

รางวัลเหรี ยญทอง 19 เรื่ อง |

ครูผสู อน

-ไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ”หนึ่งแสนครูดี“
2556 ประจาปี

หนวยงานทีม่ อบรางวัล

สพป1.ปข.
OSOI

ผูบริหาร
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เด็กหญิงจิรัชญา ณ บางชาง เกียรติบัตรเหรียญทอง ฉีก ตัด ปะ
งานเปิดโลกวิชาการสานฝในสูงานศิลปหัตถกรรม /
นักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก
เด็กชายทรงวุฒิ ระหวางทัพ เกียรติบัตรเหรียญเงิน
เด็กหญิงชอผกา

มารยาทไทยไหวงาม

เด็กชายทรงวุฒิ ระหวางทัพ รางวัล ชมเชย กิจกรรม ปใ้นดินน้ามัน

วัฒนธรรม

เด็กหญิงพรลภัส คูณสวัสดิ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธแ

เด็กหญิงชอผกา
รางวัลเหรี ยญทอง 19 เรื่ อง |

ปิ่นแกว

สพป1.ปข.

ปิ่นแกว

เด็กหญิงธิดารัตนแ บุตรเพ็ชร

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรม
การแขงขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น (เดี่ยว(
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 3 – 1 มัธยมศึกษาปีที่

สพป1.ปข.

เด็กชายพนัส คุมภัย

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรมการแขงขันเรียงความและคัดลายมือ
3 – 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ (เดี่ยว(

สพป1.ปข.

2557

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
นางสาวอันธิดา อาจเมือง

ไดรับรางวัลที่ กิจกรรมแตงกลอนสุภาพ 1
การแขงขัน 3 – 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

สพป1.ปข.

ทักษะภาษาไทยโครงการรักษแภาษาไทย
เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ ปี 2555
นางสาวอันธิดา อาจเมือง

ไดรับรางวัลที่ กิจกรรมแตงกลอนสุภาพ 1
3 – 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

OSOI

ระดับศูนยแสงเสริมประสิทธิภาพฯ หวยทราย
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การแขงขันทักษะภาษาไทยโครงการรักษแภาษาไทย

ศูนยแสงเสริม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา กลุม
โรงเรียนหวยทราย

เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ ปี 2555
เด็กหญิงปอแกว เกิดเรียน

ไดรับรางวัลที่ กิจกรรมเขียนเรียงความคัดลายมือ 4
6 – 4 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่

สพป1.ปข.

ระดับศูนยแสงเสริมประสิทธิภาพฯ หวยทราย

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลทีไ่ ดรบั

นักเรียน

ปีการศึกษา 2555

เด็กชายทิวากร กุลเรือง

ไดรับรางวัลที่ กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ 3
3 – 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่

หนวยงานทีม่ อบรางวัล

สพป1.ปข.

รางวัลเหรี ยญทอง 19 เรื่ อง |

การแขงขันทักษะภาษาไทยโครงการรักษแภาษาไทย
เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ ปี 2555

ระดับศูนยแสงเสริมประสิทธิภาพฯ หวยทราย

เด็กชายพนัส คุมภัย

ไดรับรางวัลที่ กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ 3
ระดับศูนยแ 3 – 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
สงเสริมประสิทธิภาพฯ หวยทรายการแขงขัน
ทักษะภาษาไทยโครงการรักษแภาษาไทย เนื่องใน
วันภาษาไทยแหงชาติ ปี 2555

2557

การแขงขันทักษะภาษาไทยโครงการรักษแภาษาไทย
เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ ปี 2555
สพป1.ปข.

ปีการศึกษา 2556
เหรียญเงิน การแขงขันทักษะภาษาไทยกิจกรรม
เรียงความคัดลายมือม.1- ม3.

สพป1.ปข.
OSOI

เด็กหญิงธัญยพร รุงสวาง
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(วันภาษาไทยแหงชาติ(

เด็กชายกฤษดา พรหมมา
เด็กชายประสงคแสุข โตเต็ม

รางวัลชนะเลิศ การแขงขัน ROBOT CHALLAGE

อุทยานวิทยาศาสตรแ

ระดับมัธยมศึกษา

พระจอมเกลา ณ หวากอ

รองชนะเลิศอันดับที่ ( 2เหรียญทองแดงการ (
แขงขันการอานเอาเรื่อง

สพป1.ปข.

เด็กหญิงอันธิดา อาจเมือง
เด็กหญิงชลลัดดาเหมหงษา

2557

รางวัลเหรี ยญทอง 19 เรื่ อง |

(อานในใจ(ม3.ม-1.
เด็กหญิงวราภรณแ ทองออน

รองชนะเลิศอันดับที่ ( 1เหรียญเงิน การแขงขัน(
.อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตรแม1- ม3.

เด็กชายกฤษดา พรหมมา
เด็กชายประสงคแสุข โตเต็ม

เหรียญทองแดง การแขงขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตรแม.1- ม3.

เด็กหญิงอันธิดา อาจเมือง
เด็กหญิงศิวาภร โลหะพันธแ
เด็กชายอัมรินทรแ กันทะ

เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย

เด็กหญิงจิรนันทแ เทียนทอง
เด็กชายวัชระ เอี่ยมจันทรแพวง

เหรียญเงิน การแขงขันตอบปใญหาสุขศึกษา

เด็กหญิงปฺุกกี้ โพธิ์ทัย

เหรียญทองแดง การแขงขันตอบปใญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา

เด็กหญิงสุวนันทแ กานารายณแ

ม.1- ม3.

และพลศึกษาป6 - 1.

ม3 - 1.

OSOI

เด็กชายอัมรินทรแ กันทะ
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รองชนะเลิศอันดับที่ (เหรียญทอง( 1การแขงขัน
การวาดภาพระบายสีม3 – 1.

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 63

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลทีไ่ ดรบั

หนวยงานทีม่ อบรางวัล

ปีการศึกษา 2556

เหรียญเงิน การแขงขันการเลานิทาน (Story
Telling ป.4-6(

เด็กหญิงญาดา ผมหอม

เหรียญทอง การแขงขันการเลานิทาน นิทาน
(Story Telling ม.-3(

เด็กหญิงเบญจรัตนแ หมื่นพันธแ

เหรียญทองแดง การแขงขัน Multi Skills

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 63

Comptitionม.1- ม3.
เด็กหญิงญาดา ผมหอม
เด็กชายอัมรินทรแ กันทะ
เด็กหญิงวราภรณแ ทองออน

ไดรับรางวัล เยาวชนดีเดนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป1.ปข.
ปี เนื่องในวันเด็กแหงชาติ2557
การแขงขันวิชาคณิตศาสตรแระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน

รางวัลเหรี ยญทอง 19 เรื่ อง |

เด็กหญิงสาริน บุญชัยโย

สพป1.ปข.

สพป1.ปข.
การแขงขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
ประจาปี รอบแรก 2557
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2557

รองชนะเลิศอันดับที่ การแขงขัน (เหรียญทอง( 1
พูดภาษาอังกฤษ ( Impromtu speech(

OSOI

เด็กหญิงญาดา ผมหอม
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D 49
รูปแบบการพัฒนาครู

ป

แบบหลอมรวมเพือ่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

OSOI

2557

รางวัลเหรี ยญทอง 19 เรื่ อง |

ฐมบท และ ปรากฏการณแ
ณ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร

107

โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร เลขที่ 290 หมู 5 ตาบล พยุหะ อาเภอ พยุหะคีรี จังหวัด นครสวรรคแ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรคแ เขต 1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิด
สอนตั้งแตชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
พ.ศ. 2550 นางสาคร คลายแท มารับตาแหนงผูอานวยการ
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร มีนกั เรียนจานวน 98 คน ครู 8 คน

จานวนนักเรียนที่ลดลงอยางรวดเร็วดังกลาวนั้น จาก
การสอบถาม ครู ผูปกครอง ผูนาชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและนักเรียน พบวา เป็นผลสืบ
เนื่องมาจากคุณภาพในการจัดการเรียนรูของครูไมเป็นที่ยอมรับ
ครูใชวิธีการสอนแบบเดิม ๆ เชน ใชชอลแกและกระดานดา สอน
นักเรียนโดยใชหนังสือเรียนเป็นหลัก ใชวิธีการสอนแบบ
บรรยายสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า โรงเรียนไมผานการ
ประเมินจาก สมศ รอบที่สอง.ทาใหผูปกครองไมมั่นใจใน
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนพยุหะศึกษาคาร จึงยาย
บุตรหลานไปเรียนที่โรงเรียนอื่น
การเผชิญกับสภาพปใจจุบันปใญหาดังกลาว ทาใหนาง
สาคร คลายแท ในฐานะผูบริหารโรงเรียนไดจัดประชุมผูมีสวน
เกี่ยวของ (Stakeholders) กับปใญหาดังกลาว ไดแกครู ตัวแทน
นักเรียน ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูนาชุมชน ดวยวิธีการระดมพลังสมอง (Brain storming)
รวมกันวิเคราะหแจุดออน จุดแข็ง ของปใญหาตาง ๆ พบวา ปใญหาที่ตองแกเรงดวนคือปใญหาที่ตัวครู เมื่อครูมีคุณภาพ

แลว โรงเรียนและนักเรียนก็จะมีคุณภาพตามมาดวย ซึ่งสงผลโดยตรงถึงความเชื่อมั่นของผูปกครองที่จะตัดสินใจใน
การสงบุตรหลานเขามาเรียนหรือสงไปเรียนในโรงเรียนที่มีมาตรฐานสูงกวา ดีกวา

ข

อคนพบ
ตนแบบของแนวทางการพัฒนา

ดวยความตระหนักถึงพันธกิจที่รับผิดชอบใน
ฐานะของผูบริหารสถานศึกษาที่ตองรับผิดชอบในคุณภาพ

2557

ปรับเปลีย่ นใหเป็นตนแบบของการพัฒนาไปสูอ นาคตทีม่ ี
ความหวังของผูป กครองมากยิง่ ขึน้

รางวัลเหรี ยญทอง 19 เรื่ อง |

จากปฐมบทและปรากฏการณแเชิงลบที่เกิดขึ้น ณ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ทาใหขอ คนพบดังกลาวไดรับการ

OSOI

การจัดการศึกษาเพื่อปวงชนจึงกาหนดแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหมจากสภาพปใจจุบันปใญหาดังกลาว
ทาใหเกิดขอคนพบใหมๆในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยเริ่มตนดวยการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรแบบองคแรวมการพัฒนาครูแบบหลอมรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษามีวัตถุประสงคแ เพื่อพัฒนาครูใหมีคุณภาพในการจัดการเรียนรู ดวยนวัตกรรมการศึกษา“การรวมกันคิด
รวมกันทา นามาหลอมรวม” ขึ้น

108

ภู

มิปญ
ใ ญาสรางสรรคแ
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

OSOI

2557

รางวัลเหรี ยญทอง 19 เรื่ อง |

ดวยความตระหนักในพันธกิจและความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาสาหรับปวงชน ขอ
คนพบดังกลาว นาไปสูภ มู ปิ ญ
ใ ญาสรางสรรคแในการบริหารจัดการเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหประสบความสาเร็จ
ดวยการกาหนด กลยุทธแการพัฒนาเป็น ดาน 3 ไดแก

109

เพื่อใหการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลาวบรรลุ
ตามเปูาหมายที่กาหนด ผูบริหารและคณะครูไดรวมกัน
กาหนดกระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินการไปสู
เปูาหมายแหงความสาเร็จไว 5 ขั้นตอนเพื่อนาไปสู
ประสิทธิภาพของการทางาน มีความชัดเจนรวดเร็ว ลดภาระ
เพิ่มประสิทธิภาพ เชื่อวานักเรียนจะมีคุณภาพ ตองพัฒนาครู
ใหมีคุณภาพกอนโดยกาหนดขั้นตอนการดาเนินการพัฒนา
เป็น 5 ขั้นไดแก
1. ประชุมผูมีสวนเกี่ยวของ ศึกษาสภาพปใญหาและ
ความตองการของครู นักเรียน
2. วิเคราะหแนโยบาย จุดเนน ของสพฐ. ของ
กระทรวงศึกษาธิการ การพัฒนาสถานศึกษา วิเคราะหแ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) จัดทา MOU กับครู
3. กาหนดกลยุทธแในการพัฒนา
4.ดาเนินการพัฒนาและ
5.ประเมินผลปรับปรุงพัฒนา โดยเลือกทีมตาม
ความสมัครใจ แบงเป็น 4 ทีมไดแก
ทีมที่ 1 มีหนาที่วางแผนจัดประชุม เก็บรวบรวม
ขอมูล สภาพปใญหา ความตองการ สรุปภาพรวม
ทีมที่ 2 มีหนาที่วิเคราะหแนโยบาย จุดเนน ของ
สพฐ. ของกระทรวงศึกษาธิการ การพัฒนาสถานศึกษา
วิเคราะหแผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) และจัดทา
ขอตกลงความรวมมือในการพัฒนา (MOU) กับครู

ทีมที่ 3 มีหนาที่กาหนดกลยุทธแในการพัฒนา จัดทา
เป็นคูมือแนวดาเนินงานของครู
ทีมที่ 4 มีหนาที่ดูแลอานวยความสะดวกจัดหางบประมาณสื่อ
อุปกรณแในการดาเนินงาน ติดตามตรวจสอบผลการดาเนินงาน และ
รวบรวมผลการพัฒนาโดยแตละทีมดาเนินการพัฒนาตามที่กาหนดรวมกัน
นาขอมูลมาหลอมรวมจัดทารูปแบบการพัฒนาเป็น 3 ดาน ประกอบดวย

ดานที1่ : ดานคุณคุณธรรมจริยธรรมความเป็นครู ;

 พัฒนาครูเรื่องการปฎิบัติตนการเรียนรูโดยใชหองชีวิต 5
ใหเป็นแบบอยางกับนักเรียนและผูปกครอง
 อบรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
 อบรมการเรียนรูลักษณะธรรมชาติ ของคนในเรื่องนพ
ลักษณแ
 ศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบตาง ๆ

ดานที่ 2: ดานการจัดการเรียนรูท สี่ อดคลองกับปใญหา ความตองการ
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เป็นการ
พัฒนาเกี่ยวกับสรางความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม
ความเป็นครู ไดแก

ดานที่ 3: ดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน กิจกรรมพัฒนาครูไดแก ;
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 อบรมการจัดการเรียนรูที่สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
 อบรมเรื่องการจัดการเรียนรูประชาธิปไตยในโรงเรียน
 อบรมเรื่องการจัดการเรียนรูโรงเรียนธนาคาร
 อบรมเรื่องการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะชีวิต
 อบรมอบรมเรื่องการสอนคิด การสอนวิทยาศาสตรแ
 อบรมเรื่องการสรางวัฒนธรรมวิจัยในสถานศึกษา
 อบรมเรื่องระบบประกันคุณภาพภายใน
 อบรมเรื่องการบริหารจัดการจัดการแหลงเรียนรู กิจกรรมหองสมุด กิจกรรมรักการอาน เพื่อนาผล
การอบรมมาทาแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการรวมอยูในหนวยเดียวกัน
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นโยบาย จุดเนนและผลการประเมินของสมศ. โครงการ กิจกรรมพัฒนาครูดังกลาว
ประกอบดวยกิจกรรมที่นาไปสูการพัฒนาศักยภาพดานตางๆ อาทิ ;
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 อบรมเรื่องการคัดกรองนักเรียน
 อบรมเรือ่ งโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

บ

ทสรุป
ของความสาเร็จ
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ผลการสรางสรรคแ
และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
ผลจากการสรางสรรคแและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
ดังกลาวสามารถดาเนินการไดตามขั้นตอน การพัฒนาตามกล
ยุทธแที่กาหนด หลอมรวมการพัฒนาบุคลากรโครงการ
กิจกรรมเขาดวยกันจัดทาเป็นคูมือแนวดาเนินการของ
โรงเรียน ทาใหเกิดผลงานของโรงเรียน ครู นักเรียนใน
หลากหลายมิติ อาทิ

มิตทิ ี่ 1 : ผลทีเ่ กิดขึน้ กับโรงเรียน ไดรับการยกยองและไดรับรางวัลจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
หลากหลาย อาทิ โรงเรียนตนแบบ หองสมุดมีชีวิต , รางวัลโครงการRead Thailand : อานเถิดเด็กไทยอานถวายเจา
ฟูานักอาน ,เป็นโรงเรียนตนแบบโรงเรียนธนาคารของธนาคาร
เกษตรและสหกรณแ, รางวัลศูนยแการเรียนรูตนแบบการ
จัดการเรียนรูองคแกรไรพงุ , โรงเรียนตนแบบสถานศึกษาที่มี
การจัดการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง, สถานศึกษาพอเพียง,
รางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
,
โรงเรียนตนแบบสภานักเรียนระดับประเทศ 8(รับรางวัล
โรงเรียนตนแบบผานการประเมิน Center of Excellence
กิจกรรมสถานศึกษานารองการพัฒนาทักษะชีวิตผานการ
เรียนรูแบบเนนผูเรียนเป็นสาคัญ,รางวัลรองชนะเลิศระดับจังหวัดโครงการ อย.นอย, รางวัลดีเดนระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพการศึกษา,รางวัลชมเชยประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับกอนประถมศึกษา
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มติที่ 2: สพป1.นว. นาเสนอผลงาน สภานักเรียนในโรงเรียนดีประจาตาบลในงาน Education for all
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และรับเสด็จพระสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี, รางวัลโรงเรียนดีประจาตาบลยอดเยี่ยม 5 ภูมิภาค,

มิตทิ ี่ 3 : ผลทีเ่ กิดขึน้ กับครูและผูบ ริหารโรงเรียน อาทิ ครูและผูบริหารมีคุณภาพ ไดรับรางวัล อาทิ
ครูมีวิทยฐานะรอยละ 86, รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดี, ผูบริหารมีผลงานดีเดนที่เป็นเลิศ (Best
Practice) สาขาบริหารการศึกษา, ผูบริหารรางวัลไดรับคัดเลือกการพัฒนานักบริหารการศึกษากับหนวยงาน
ตางประเทศ รุนที่ 2 Asia Pacific Center for Leadership and Change(APCLC)เขตบริหารพิเศษฮองกงแหง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ฯลฯ เป็นตน
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โรงเรียนศูนยแการเรียนรู Asean Focus school, รางวัลโรงเรียนการใชสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรูทรูปลูกปใญญา,
รางวัลเหรียญทองโรงเรียนสงเสริมสุขภาพอยางตอเนื่อง กระทรวงสาธารณสุขปี 2553 ถึงปใจจุบัน,ผานการรับรอง
มาตรฐานการศึกษาจาก สมศ.รอบที่สามทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกตัวบงชี้ในระดับดีและดี
มากทุกมาตรฐาน,รางวัลรวมกิจกรรม “น้าดื่มสะอาดในโรงเรียน”ของ ประปาภูมิภาค 19.โรงเรียนเป็นแหลงเรียนรู
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ศึกษาดูงานของโรงเรียนขนาดเล็กเรียนรวม โรงเรียนดีประจาตาบล ทั่วทุกภูมิภาค 2554-2556

มิตทิ ี่ 4 : ผลทีเ่ กิดขึน้ กับผูป กครอง อาทิ ผูปกครองมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาสนับสนุน
มิติที่ 5 : ผลทีเ่ กิดขึน้ กับชุมชน อาทิ ชุมชนเกิดความศรัทธาในตัวผูบริหาร ครูและโรงเรียนสงผลถึงความ
รวมมือที่ดีระหวางโรงเรียนกับชุมชนในการพัฒนาการจัดการศึกษาใหกับประชาชนในชุมชน, ชุมชนเขามาใชอาคาร
สถานที่ สิ่งอานวยความสะดวกของโรงเรียนในการจัดกิจกรรมรวมกัน, ชุมชนใหการสนับสนุนการสรางอาคารหอสมุด
เรียนไทย มอบเครื่องดนตรีไทย มอบรถรับสงนักเรียน ครุภัณฑแ เครื่องกรองน้า อุปกรณแกีฬา และชวยพัฒนาดาน
กายภาพใหสวยงามเอื้อตอการจัดการเรียนรูตางๆเป็นตน ฯลฯ
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งบประมาณในการซื้อรถรับสงนักเรียนใหโรงเรียน มอบทุนการศึกษา สงลูกหลานเขามาเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี

ผลทีเ่ กิดกับสังคมและประเทศชาติ อาทิ

2 .โรงเรียนเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของผูบริหาร ครูและบุคลากรทั้งในและตางเขตพื้นที่การศึกษา ฯลฯ
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1. เป็นแบบอยางในการปฏิบัติตนใหกับผูประกอบวิชาชีพครูดวยนาเสนอผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพเผยแพรในหนังสือ วารสารวิทยาจารยแ บทความทางวิชาการของสพฐ.
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D 85

ป

รูปแบบการจัดการเรียนรวมแบบรวมพลัง 3 เสา
( โรงเรียน ครอบครัว ชุมชน (
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ฐมบท และ ปรากฏการณแ
ณ โรงเรียนบานโนนงิ้วงาม

113

โรงเรียนบานโนนงิว้ งาม ตาบล หนองขาม อาเภอ แกงครอ จังหวัด ชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนตั้งแตชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปใจจุบัน วาทีร่ อ ยตรี พิพฒ
ั นแ ประดับเพชร
ดารงตาแหนง ผูอานวยการโรงเรียนไดสรางสรรคแและพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา ดานการบริหารและจัดการสถานศึกษา (การ
บริหารงานวิชาการ( รูปแบบการจัดการเรียนรวมแบบรวมพลัง 3
เสา ( โรงเรียน ครอบครัว ชุมชน ( จนประสบความสาเร็จ
ปฐมบทสาคัญของการสรางสรรคแและพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา รูปแบบการจัดการเรียนรวมแบบรวมพลัง 3 เสา (
โรงเรียน ครอบครัว ชุมชน ( ดังกลาวสืบเนื่องมาจากการที่ โรงเรียน
บานโนนงิ้วงามมี นักเรียนพิการเรียนรวมประเภทบกพรองทางการ
เรียนรู เรียนรวมในโรงเรียนอยูเ ป็นจานวนมาก คิดเป็นรอยละ 14.61
ซึ่งถึงแมจะมีหนวยงานราชการที่เขาไปใหความรูเบื้องตนในการดูแล
และการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนแลวแตยังประสบปใญหาใน
เรื่องของครูที่ทาการสอนนักเรียนปกติเรียนรวมกับนักเรียนพิการ
เรียนรวมยังไมเขาใจการจัดการเรียนการสอนอยางชัดเจน มีแตครูที่
ผานการอบรมทางการศึกษาพิเศษเทานั้นที่มีความเขาใจในเด็กกลุมนี้
แตขาดการประสานงานอยางเป็นรูปธรรม และโรงเรียนยังไมสามารถ
ที่จะคัดกรองเด็กกลุมนี้ไดอยางชัดเจนทาใหเกิดปใญหาในการจัดการ
เรียนการสอนแกเด็กกลุมนี้ สงผลกระทบไปสูเด็กปกติที่ตองเรียนรวม
ชั้นเดียวกัน
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ปใญหาสาคัญอีกปใญหาหนึ่งก็คือปใจจุบัน
ผูปกครองสวนใหญยังมิไดใหความรวมมือในเรื่องการจัดการ
เรียนการสอนแกนักเรียนพิการเรียนรวมไมมากนัก ทาให
โรงเรียนไมประสบผลสาเร็จเทาที่ควรในการจัดการเรียนการ
สอนตามเปูาหมายหรือวัตถุประสงคแที่กาหนด
จากสภาพปใญหาที่ตองเผชิญดังกลาวมาอยางตอเนื่อง
ทางโรงเรียนจึงมีความสนใจและใหความสาคัญในการแกไข
ปใญหาดังกลาวโดยตองการที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
รวมแบบรวมพลัง 3 เสา (โรงเรียน ครอบครัว ชุมชน( โดยใช
การสนทนากลุม (Focus Group) ของฝุายตางๆ ที่เกี่ยวของไดแกครู ครูการศึกษาพิเศษ ผูปกครอง นักเรียน ชุมชน
และหนวยงานภาครัฐ เชน ศูนยแการศึกษาพิเศษ ศึกษานิเทศกแ และโรงพยาบาล ในการทางานรวมกันภายใต
ทรัพยากรทองถิ่นที่มีอยู เพื่อสงเสริมใหฝุายตางๆ มีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อใหไดรูปแบบการจัดการเรียนรวมที่
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สาหรับกลุมนักเรียนพิการเรียนรวมที่ไดรับ
การวินิจฉัยแลวนั้น เมื่อเกิดปใญหาพฤติกรรมที่สงผล
ตอการเรียน ครูที่ไมมีความรูทางการศึกษาพิเศษที่
ตองสอนเด็กกลุมนี้ดวยนั้นไมทราบวิธีการที่จะ
จัดการกับพฤติกรรมนั้นในหองเรียนจึงสงผลใหเกิด
ความวุนวายในชั้นเรียน นอกจากนี้ครูยังขาด
ความรูเรื่องการใหความชวยเหลือแกนักเรียนพิการ
เรียนรวมในดานทักษะพื้นฐานตางๆ ทีจ่ าเป็นตอ
การเรียน อาทิ เรื่องการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กที่
จาเป็นตอการเขียน เป็นตน
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ประสบความสาเร็จไดตรงตามสภาพการณแที่เป็นจริงในสังคมภายใตความรวมมือจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของอยางเป็น
ระบบ มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลที่สมบูรณแสูงสุดเพื่อโอกาสของผูพิการดังกลาว
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อคนพบ
ตนแบบของแนวทางการพัฒนา

จากขอคนพบถึงสภาพความเป็นจริงทีเ่ กิดขึน้ และสถานการณแที่
ตองเผชิญกับสภาพการณแดังกลาว ผูบริหาร คณะครู โรงเรียนบานโนน
งิ้วงาม และภาคทุกสวนที่เกี่ยวของไดริเริ่มสรางสรรคแและพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรวมแบบรวมพลัง 3 เสา
( โรงเรียน + ครอบครัว + ชุมชน ( โดยมีวัตถุประสงคแ และ
กระบวนการในการดาเนินการไปสูเปูาหมายแหงความสาเร็จ ดังนี้

วัตถุประสงคแ
1. ศึกษาปใญหาของโรงเรียนในการจัดการเรียนรวม
สาหรับนักเรียนพิการเรียนรวม
2. ศึกษาวิธีการสงเสริมใหฝุายตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน ไดเขามามีสวนรวมในการดาเนินงานการจัด
การศึกษาแกนักเรียนพิการเรียนรวม
3. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมแบบรวมพลัง 3 เสา
ที่ประสบความสาเร็จภายใตสภาพการณแที่ (โรงเรียน ครอบครัว ชุมชน(
เป็นอยูในโรงเรียนและชุมชน

กระบวนการพัฒนาผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม
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1) สภาพปใญหากอนการพัฒนา
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ในปีการศึกษา 2555– 2556 โรงเรียนไดมีการสารวจและรายงาน
ขอมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายนของทุกปีซึ่งขอมูลที่โรงเรียนตองรายงาน คือ ขอมูลนักเรียนพิการเรียนรวมและที่
ผานมาโรงเรียนบานโนนงิ้วงามมีขอมูลนักเรียนพิการเรียนรวมดังตารางที่ 1.1 – 1.3 ดังนี้

ตารางที่ 1.1 แสดงจานวนนักเรียนพิการเรียนรวมของโรงเรียนบานโนนงิ้วงาม ปีการศึกษา 2555
ลักษณะความพิการ
ดานการเรียนรู
รวม

ป.1
5
5

ป.2
4
4

ระดับชั้น
ป.3 ป.4
4
5
4
5

ป.4
3
3

ป.6
3
3

รวม
(คน)
24
24

รอยละ
13.71
13.71

ที่มา : ทะเบียนนักเรียน, โรงเรียนบานโนนงิ้วงาม ปีการศึกษา 2555 (ขอมูลวันที่ 10 มิถุนายน)
ตารางที่ 1.2 แสดงจานวนนักเรียนพิการเรียนรวมของโรงเรียนบานโนนงิ้วงาม ปีการศึกษา 2556
ป.2
5
5

ป.4
5
5

ป.6
3
3

รวม
(คน)
26
26

รอยละ
14.61
14.61

ที่มา : ทะเบียนนักเรียน, โรงเรียนบานโนนงิ้วงาม ปีการศึกษา 2556 (ขอมูลวันที่ 10 มิถุนายน)
ตารางที่ 1.3 สรุปจานวนนักเรียนพิการเรียนรวมของโรงเรียนบานโนนงิ้วงาม ปีการศึกษา 2555– 2556
ลักษณะความพิการ
ความบกพรองทางการเรียนรู
รวม

ปีการศึกษา 2555
(คน)
24
24

ปีการศึกษา 2556
(คน)
26
26
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ดานการเรียนรู
รวม

ป.1
5
5

ระดับชั้น
ป.3 ป.4
4
4
4
4
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ลักษณะความพิการ

จากการศึกษาขอมูลในตารางที่ 1-3 พบวา ในปีการศึกษา 2555 – 2556 นักเรียน โรงเรียนบานโนนงิ้ว
งาม ที่มีลักษณะพิการดานการเรียนรู (Learning disabilities) หรือที่รูจักกันในชื่อแอลดี (LD) เป็นความบกพรองใน
กระบวนการเรียนรูที่แสดงออกมาในรูปของปใญหาการอานหรือการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการอาน (เรียกวา Dyslexia)
การเขียนหรือความบกพรองที่เกิดจากทักษะการควบคุมกลามเนื้อมือที่ใชเขียน (Dysgraphia) การคานวณและเหตุผล
เชิงตรรกะ (Dyscalculia) หรือมีความบกพรองหลาย ๆ ดานรวมกัน ซึ่งมีจานวนเพิ่มมากขึ้น
จากการศึกษาขอมูลของโรงเรียนบานโนนงิ้วงามเพื่อเป็นพื้นฐานในการบริหารงานและพัฒนาโรงเรียนนั้น
โรงเรียนไดดาเนินการศึกษาสภาพปใจจุบันและปใญหาตาง ๆ ของโรงเรียนวาสภาพปใญหาใดเป็นปใญหาที่เรงดวนที่
จะตองดาเนินการแกไขหรือพัฒนาเพื่อรวบรวมขอมูลตาง ๆ นามาสรุปเป็นปใญหาที่โรงเรียนจะตองดาเนินการแกไข
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ที่มา: ทะเบียนนักเรียน, โรงเรียนบานโนนงิ้วงาม ปีการศึกษา 2555 – 2556 (ขอมูลวันที่ 10 มิ.ย.()
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หรือพัฒนาโดยการประชุมระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูและผูปกครองนักเรียนทาใหได
ทราบถึงปใญหาและขอเสนอแนะตางๆ อันเป็นขอมูลที่ตองดาเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาซึ่งจาแนกตามสภาพปใญหา
ได 5 ประการ ดังนี้
1. ปใญหาดานนักเรียน
1.1 นักเรียนปกติทั่วไปในชั้นเรียนไมยอมรับนักเรียนที่มีความผิดปกติทางดานรางกายและสติ ปใญญาหรือ
นักเรียนพิการเรียนรวม
1.2 นักเรียนพิการไมสามารถเรียนรูรวมกับนักเรียนปกติทั่วไป
ไดอยางมีความสุข
1.3 นักเรียนมีปใญหาทางดานการเรียน เนื่องจากนักเรียนมีความ
ผิดปกติทางดานการเรียนรูทาใหไมสามารถเรียนรูรวมกับเด็กปกติทั่วไปได
1.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าเนื่องจากครูใชวิธี
การวัดและประเมินผลเชนเดียวกับนักเรียนปกติทั่วไป
1.5 นักเรียนมีปใญหาทางดานอารมณแและสังคมเนื่องจากไมสามารถเรียนรูหรือทากิจกรรมรวมกับ
นักเรียนปกติทั่วไปได
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2. ปใญหาดานครู
2.1 ครูไมมีขอมูลในการวินิจฉัยคัดกรองนักเรียนพิการไดอยางถูกตอง
2.2 ครูขาดความรูในการใชเครื่องมือในการคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูหรือดาน
อื่นๆ
2.3 ครูใชวิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลระหวางนักเรียนพิการเรียนรวมกับนักเรียนปกติ
ทั่วไปดวยวิธีการและเครื่องมือเดียวกัน
2.4 ครูไมไดใหความสาคัญกับนักเรียนพิการเรียนรวมเทาที่ควร
2.5 ครูขาดการประชาสัมพันธแและใหความสาคัญในการเรียนรวมระหวางนักเรียนพิการกับนักเรียนปกติ
ทั่วไป
2.6 ครูไมใหความสาคัญในการจัดการเรียนการสอนพิเศษสาหรับนักเรียนพิการเรียนรวม
2.7 ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรูที่ไมสอดคลองกับความตองการจาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล สาหรับ
นักเรียนพิการเรียนรวม
2.8 ครูใชสื่อการสอนและวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไมสอดคลองกับความตองการจาเป็น
พิเศษเฉพาะบุคคลสาหรับนักเรียนพิการเรียนรวม
2.9 ครูขาดความรู ความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนพิการเรียนรวม
2.10 ครูขาดความรู ความเขาใจในการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอน
เฉพาะบุคคล (IIP)
3. ปใญหาดานโรงเรียน
3.1 โรงเรียนไมมีแผนหรือนโยบายในการรับนักเรียนพิการเรียนรวม
3.2 โรงเรียนขาดการประชาสัมพันธแการรับนักเรียนพิการเรียนรวมเขามาเรียนในโรงเรียน

3.3 โรงเรียนขาดการประสานงานกับศูนยแการศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดชัยภูมิในการชวยเหลือนักเรียนพิการเรียนรวม
3.4 โรงเรียนใหความสาคัญในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใหกับนักเรียนพิการเรียนรวมไดไมดีเทาที่ควร
3.5 โรงเรียนขาดบุคลากรที่มีความรูหรือประสบการณแใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให กับนักเรียนพิการเรียนรวม
3.6 โรงเรียนขาดสิ่งอานวยความสะดวกสื่อบริการและ
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4. ปใญหาดานสิง่ แวดลอม
4.1 บรรยากาศในหองเรียน
ไมเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน
4.2 หองเรียนไมเพียงพอที่จะ
จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
4.3 บรรยากาศภายใน
โรงเรียนไมรมรืน่ สวยงาม ไมดอกไม
ประดับยังมีนอย
4.4 หองน้า หองสวมและสิ่ง
อานวยความสะดวกสาหรับนักเรียนพิการ
ยังมีนอยไมเพียงพอแกความตองการ

รางวัลเหรี ยญทอง 19 เรื่ อง |

ความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
3.7 โรงเรียนขาดการวางแผนรวมกันระหวางผูปกครอง กรรมการ
สถานศึกษาและผูเกี่ยวของ
3.8 โรงเรียนขาดงบประมาณในการบริหารงานและจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหกับนักเรียนพิการเรียนรวมเป็นพิเศษ

5. ปใญหาดานผูป กครองและชุมชน

แนวทางการแกปญ
ใ หา
การจัดการเรียนรวม ในการแกไขปใญหาดังกลาว โรงเรียนไดนาสภาพปใญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้น
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5.1 ผูปกครองไมยอมรับและขาดความเขาใจเกี่ยวกับความพิการของบุตรหลานตนเอง
5.2 ผูปกครองไมยอมสงบุตรหลานของตนเองที่มีความพิการหรือความบกพรองมาเขาเรียนในโรงเรียน
เนื่องจากมีความคิดวานักเรียนพิการไมสามารถเรียนรูรวมกับผูอื่นได
5.3 ผูปกครองขาดการเอาใจใส ดูแลนักเรียนพิการที่อยูในความปกครองของตนเอง
5.4 ผูปกครองสวนใหญมีฐานะยากจนและมีอาชีพรับจางจึงไมสามารถดูแลนักเรียนพิการไดอยางเต็มที่
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ดังกลาวมาวิเคราะหแหาสาเหตุ และแสวงหาวิธีการแกไขปใญหาพรอมทั้งดาเนินการพัฒนาปรับปรุงในสวนที่บกพรอง
โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาบุคลากรเพราะบุคลากรถือเป็นหัวใจสาคัญในการพัฒนางานในทุกๆ ดาน หากบุคลากร
ทุกคนไดรับการพัฒนาใหเป็นผูมีความรู
ความสามารถแลวก็จะสงผลใหผูเรียนมีการ
พัฒนาใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคแ เป็นคน
ดี คนเกงและมีความสุขโดยเฉพาะนักเรียน
พิการเรียนรวมจะสงผลใหนักเรียนไดเรียนรู
รวมกับนักเรียนปกติทั่วไปไดอยางมีความสุข
และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองตาม
ความรู ความสามารถของแตละบุคคลได
อยางมีคุณภาพ
จากปใญหาและผลการวิเคราะหแที่
กลาวมาขางตน ทาใหทางโรงเรียนสนใจที่จะ
แกปใญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย
สรางรูปแบบการจัดการเรียนรูสาหรับนักเรียนพิการเรียนรวมที่ประกอบดวย 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่พัฒนาปใจจัย
ภายในโรงเรียน ไดแก
 กิจกรรมอบรมการคัดกรองนักเรียนพิการเรียนรวม
 กิจกรรมอบรมเทคนิคการสอนนักเรียนพิการเรียนรวมซึง่ เป็นกิจกรรมที่ชวยเพิ่มความรูแกครู อันสงผลตอ
การจัดการเรียนการสอนแกนักเรียนพิการเรียนรวมไดดีขึ้น
 กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อนและพี่ชวยนอง
 กิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธแและเจตคติที่ดีตอนักเรียนพิการเรียนรวม เป็นกิจกรรมที่ทาใหนักเรียน
ปกติเกิดเจตคติที่ดีตอเพื่อนที่เป็นนักเรียนพิการเรียนรวมและใหการชวยเหลือเพื่อนใหสามารถเรียนรวมกันไดอยาง
เต็มศักยภาพ
และกิจกรรมเสริมสรางสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหวและกลามเนื้อตอนักเรียนพิการเรียนรวมเป็นกิจกรรม
ที่ดาเนินการกับนักเรียนพิการเรียนรวมโดยตรง เพื่อใหมีพัฒนาการดานตางๆ ดีขึ้นสามารถเรียนรวมไดอยางเต็มตาม
ศักยภาพและบรรลุเปูาประสงคแที่วางไวในแผนการศึกษารายบุคคลของแตละคน
 สวนกิจกรรมที่เป็นปใจจัยภายนอกโรงเรียนนัน้ คือกิจกรรมครูสอน และผูปกครองเสริมซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให
ผูปกครองมีสวนในการสงเสริมพัฒนาการของลูกที่บานอยางเต็มที่อันจะสงผลตอความสามารถในการเรียนรวมไดดีขึ้น
ในระหวางการดาเนินโครงการตามแผนนั้นไดมีการกากับ ติดตามประเมินผลเป็นระยะ ๆ ซึ่งเป็นการประเมินผลที่เนน
กระบวนการทางาน (Process evaluation) โดยมีโครงการที่ติดตามและประเมินผลแทบทุกสัปดาหแ คือ กิจกรรม
เพื่อนชวยเพื่อนและพี่ชวยนองกิจกรรมเสริมสรางการเคลื่อนไหวและกลามเนื้อตอนักเรียนพิการเรียนรวมกิจกรรมครู
สอนผูปกครองเสริมโดยนาสมาชิกผูที่เป็นหลักในกิจกรรมนั้นอันไดแก เด็กนักเรียนปกติ นักเรียนพิการเรียนรวมและ

ผูปกครองมาทาการพูดคุยหรือสื่อสารผานทาง เอกสารที่สงไปที่บานทุกสัปดาหแ รวมทั้งการประเมินกับตัวนักเรียน
พิการเรียนรวมเองในขณะที่มาทากิจกรรมการกระตุนพัฒนาการ ดังภาพประกอบ

ภู

มิปญ
ใ ญาสรางสรรคแ
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
ภาพประกอบ ๑ รูปแบบการจัดการจัดการเรียนรวมแบบรวมพลัง ๓ เสา (โรงเรียน ครอบครัว ชุมชน(
รูปแบบการจัดการจัดการเรียนรวมแบบรวมพลัง 3 เสา (โรงเรียน ครอบครัว ชุมชน(

ผานกระบวนการสนทนากลุม (Focus Group(
กาหนดปใญหาและวางแผนแกไขปใญหาในรูปแบบกิจกรรมตาง ๆ ที่ครอบคลุมปใจจัยภายในและภายนอก

๖) โครงการครูสอนผูปกครองเสริ
ม ปฏิบัติตามแผนที่ไดปรับ
ประเมินผล

ปรับปรุงแผน

- การมีสวนรวมในกระบวนการและกิจกรรม
- การบรรลุวัตถุประสงคแของแตละกิจกรรม
- การดาเนินกิจกรรมไดตามแผน
- ปใญหาอุปสรรคในการดาเนินการ
ปรับปรุงแผน
กิจกรรม 1-2 ปรับปรุงวันเวลาทากิจกรรม
กิจกรรม 3-5 ปรับปรุงวันเวลาและวิธีการ

ปรับปรุงวิธีการดาเนินกิจกรรม

1-6 อยางตอเนื่อง
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ประเมินผลระหวางดาเนินกิจกรรม

กิจกรรม 6 ปรับปรุงวิธีการ
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ดาเนินการตามกิจกรรมตาง ๆ ทีก่ าหนดขึน้ : ปใจจัยภายใน
โรงเรียน คือ 1. กิจกรรมอบรมการคัดกรองนักเรียน
2. กิจกรรมการอบรมเทคนิคการสอนนักเรียนพิการเรียนรวม 3. กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อนและพี่ชวยนอง 4.กิจกรรม
เสริมสรางความสัมพันธแและเจตคติ 5. กิจกรรมเสริมสราง
สมรรถภาพทางการเคลื่อนไหวและกลามเนื้อ ปใจจัยภายนอก
โรงเรียน คือ

ปฏิบัติตามแผนที่ไดปรับโดยทุกกิจกรรมกระทาอยางตอเนื่อง

1. ไดกิจกรรมที่สงเสริมใหการจัดการเรียนรวมประสบ
ความสาเร็จมากขึ้นรวมทั้งสิ้น ๖ โครงการ
2. เกิดความมีสวนรวมของฝุายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
3. บรรลุเปูาหมายของการพัฒนาการจัดการเรียนรวม
ตามบริบทที่เป็นจริงของโรงเรียน

ประเมินผล ไดรูปแบบการจัดการเรียน
รวมที่ใชไดเหมาะสมกับบริบทที่ศึกษา

- ปใจจัยภายใน: นักเรียนปกติมีเจตคติและความรูตอ
เพื่อนที่เป็นนักเรียนพิการเรียนรวมที่ดีขึ้น
- ครูมีความรูในการคัดกรองและมีเทคนิคการสอนดีขึ้น
เต็มศักยภาพ
การออกแบบนวั
ตกรรมเพือ่ การพัฒนา
- ปใจจัยภายนอก: ผูปกครองมีสวนในการใหการ

OSOI

นักเรียนพิการเรียนรวมสามารถเรียนรูไดดขี ึ้นอยาง

ชวยเหลือบุตรหลานที่บานตอเนื่องจากโรงเรียนอยาง
มีประสิทธิภาพ

4. ไดรูปแบบของการจัดการเรียนรวมแบบรวมพลัง ๓ เสา
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รูปแบบการจัดการเรียนรวมแบบรวมพลัง ๓ เสา (ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน(โดยใชกระบวนการแบบมีสวนรวมของ
บุคลากรภายในโรงเรียนและชุมชน ไดแก ผูบริหาร ครู นักเรียนปกติ นักเรียนที่เป็นนักเรียนพิการเรียนรวม ครอบครัวและเจาหนาที่
จากหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ โดยฝุายตางๆ เขามามีสวนรวมตามขั้นตอนของการพัฒนาดังนี้
1. ศึกษาสภาพปใจจุบัน ปใญหาและความตองการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรวมในโรงเรียน
2. กาหนดแนวทางและการวางแผนแกปใญหา
3. ปฏิบัติตามแผนที่ไดกาหนดขึ้นซึ่งมีการประเมินผลในระหวางการดาเนินการตามแผนและการปรับเปลี่ยนแผนอยาง
ตอเนื่อง
4. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนแที่เกิดขึ้นในสวนที่เกี่ยวของทั้งทางบวกและทางลบที่เกิดขึ้นจากการดาเนินกิจกรรมนา
กระบวนการวิเคราะหแปใญหาแบบมีสวนรวมโดยใชการสนทนากลุม (FOCUS Group (

1 .ศึกษาสภาพปใจจุบัน ปใญหาและความ
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ตองการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรวม

2กาหนดแนวทางและการวางแผนแกปใญหา .
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรวมในโรงเรียน

รูปแบบการจัดการเรียนรวม
แบบรวมพลัง ๓ เสา

3 .ปฏิบัติตามแผนที่ไดกาหนดเกี่ยวกับการจัดการ

(โรงเรียน ครอบครัว ชุมชน(

2557

เรียนรวมในโรงเรียน

4การมีสวนรวมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรวมใน .
โรงเรียน

OSOI

นักเรียนมีพฒ
ั นาการดานรางกาย อารมณแ สังคม สติปใญญาและทักษะชีวิต
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บ

สรุปยอ
ผลงานที่เกิดขึน้ จากการดาเนินงาน
จากการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมแบบรวมพลัง ๓ เสา (โรงเรียน ครอบครัว ชุมชน(
ของโรงเรียนบานโนนงิ้วงาม ทาใหเกิดผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นกับผูเรียน ครู ผูบริหารสถานศึกษา ชุมชนหรือผูมี
สวนเกี่ยวของในดานพฤติกรรม พัฒนาการหรือการเรียนรู สรุปโดยยอ เฉพาะผลงาน ปีการศึกษา 2555 – 2556
อาทิ
1.ผลทีเ่ กิดกับผูเ รียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
จังหวัดชัยภูมิ
1. รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการเลานิทานประเภทบกพรอง
ทางการเรียนรูชั้น ม 1-3
2. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมนักอานขาวรุนเยาวแ ประเภท
บกพรองทางการเรียนรู
3. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพรอง
ทางการเรียนรู ฯลฯ
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ทสรุป
ของความสาเร็จ

2.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครัง้ ที่ 63 ปีการศึกษา 2556 จังหวัดนครพนม1.รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการเลานิทานประเภท
บกพรองทางการเรียนรู ชั้น ม ๑ - ๓
2.รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมวาดภาพระบายสี
ประเภทบกพรองทางการเรียนรู ชั้น ป.๑ – ๖
3.รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการจัดทาหนังสือเลมเล็กประเภทบกพรองทางการเรียนรู
ชั้น ม. 1-3 ฯลฯ

2557

มุกดาหาร

OSOI

นอกจากนักเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะทางวิชาการในระดับตาง ๆ แลว นักเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้นและมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณแ สังคม และสติปใญญาที่ดีขึ้น ดังภาพประกอบ
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ภาพประกอบ แผนภูมิเปรียบเทียบความกาวหนาของนักเรียนพิการเรียนรวม
ผลงานที่เกิดขึน้ กับครู
จากการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมแบบรวมพลัง ๓ เสา (โรงเรียน ครอบครัว ชุมชน( ของ
โรงเรียนบานโนนงิว้ งาม ทาใหครูไดรับการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียนพิการเรียนรวม
มีเจตคติที่ดีตอนักเรียน จัดกิจกรรมตามศักยภาพของผูเรียนไดอยางเหมาะสมและผลจาการพัฒนานักเรียนพิการเรียน
รวมดังกลาวสงผลใหครูไดรับรางวัลตาง ๆ ดังนี้
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครัง้ ที่ 63 ปี 2555 จังหวัดชัยภูมิ
1. นางวีณา จะชาลี ครูผูฝึกสอนรางวัลเหรียญทองแดง
กิจกรรมการเลานิทาน ชั้น ม.1-3
2. นางสมนึก จันทรภา ครูผูฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมนักอานขาวรุนเยาวแ
3 นางสมนึก จันทรภา ครูผูฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการจัดสวนถาดแบบชื้น
4. นางสมนึก จันทรภา ครูผูฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการจัดสวนถาดแบบแหง
5. นางชุติมา เวทศักดิ์ ครูผูฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการเตนหางเครื่องประกอบเพลงระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครัง้ ที่ 63 ปีการศึกษา 2556 จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร
1. นางวีณา จะชาลี ครูผูฝึกสอน รางวัลเหรียญทอง
กิจกรรมการเลานิทานประเภทบกพรองทางการเรียนรู ชั้น ม 1-3
2. นางหรรษา บัวสระ ครูผูฝึกสอน รางวัลเหรียญ
ทอง กิจกรรมวาดภาพระบายสี ประเภทบกพรองทางการเรียนรู
ชั้น ป.1-6
3. นางดาหวัน มาภิรมยแและนางสมนึก จันทรภา ครู
ผูฝึกสอน รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการจัดทาหนังสือเลมเล็กประเภทบกพรองทางการเรียนรู ชั้น ม.1-3
ผลงานที่เกิดขึน้ กับผูบ ริหาร
ผูบริหารไดบริหารจัดการใหสถานศึกษาประสบ
ผลสาเร็จ ทั้งในดานสถานศึกษา บุคลากรและนักเรียน ทาให
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ผลทีเ่ กิดกับสถานศึกษา
สถานศึกษามีความพรอมทั้งทางดานวัสดุอุปกรณแ สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนมีรายงานวิจัยที่มีคุณคา
อันเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผูเรียนมีอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนการสอนมีบุคลากรที่มีคุณภาพ
มีศักยภาพสูงมีนักเรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคแตรงตามความตองการของหลักสูตร ผูบริหารที่มีวิสัยทัศนแ
กวางไกล มีคุณธรรมเป็นนักพัฒนาโรงเรียนมีเทคโนโลยีทาง
การศึกษาที่พรอมเพียงเป็นแหลงเรียนรูอันทรงคุณคาแกนักเรียน
ครู เป็นแหลงบริการชุมชนเป็นศูนยแศึกษาดูงานแกโรงเรียน
เครือขายและโรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่รูจักของโรงเรียนในกลุม
พื้นที่การศึกษา ศูนยแเครือขายอาเภอและเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนไดรับความเชื่อถือศรัทธาจากนักเรียน ผูปกครองและ
ชุมชน
อยางดียิ่ง จนทาใหสถานศึกษาไดรับรางวัลตางๆ ดังนี้
 รางวัลเหรียญทอง OBEC AWARD ดานนวัตกรรมและ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ
สอนโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนรู ปี 2556
รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ปี 2556

รางวัลเหรี ยญทอง 19 เรื่ อง |

1. รางวัลเหรียญทอง OBEC AWARD ดาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจาปีการศึกษา2556 ครั้งที่ 63 จังหวัดนครพนม
2. รางวัลเหรียญทอง OBEC AWARD ดาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ประจาปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ ๖๒ จังหวัดชัยภูมิ
๔. เกียรติบัตรเขารวมกิจกรรมการบันทึกสมุด
บันทึกความเป็นครูดีอยางตอเนื่องรวม 54 วัน ตามโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕
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ฐมบท และ ปรากฏการณแ
ณ โรงเรียนอนุบาลยะรัง
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โรงเรียนอนุบาลยะรัง ถนน ปราแว 2 ตาบล ยะรัง อาเภอ ยะรัง จังหวัด ปใตตานี สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปใตตานี เขต 2 สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปใจจุบัน นายจรูญ ลองชุม ดารงตาแหนง ผูอานวยการ โรงเรียน
อนุบาลยะรัง ไดสรางสรรคแและพัฒนา นวัตกรรมการศึกษาดาน
การบริหารจัดการและการจัดการศึกษา “ การใชเทคนิค 3 DO+
ในการบริหารงานเพือ่ พัฒนาสูอ าเซียน” จนประสบความสาเร็จ
ปฐมบทสาคัญของการสรางสรรคแและพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา สืบเนื่องมาจาก ผูบริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาล
ยะรัง ในฐานะสถาบันการศึกษาหนึ่งของสังคมไทย มีความ
ตระหนัก ในความสาคัญและปใญหาเกี่ยวกับการเตรียมความ
พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ซึ่งยังขาดความพรอม
และอาจสงผลกระทบตอนักเรียน ครู และผูปกครอง จึงไดมี
แนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม “เทคนิค 3 DO+ ในการ
บริหารงานเพือ่ พัฒนาสูอ าเซียน” โดยอาศัยหลักการมีสวนรวม
ของทุกฝุายทั้งผูบริหาร ครู บุคลากรนักเรียน ผูปกครอง ตลอดจน
ชุมชนรอบโรงเรียน ซึ่งไดดาเนิน การพัฒนานวัตกรรมจากการสารวจ
ปใญหาและความตองการของโรงเรียนและชุมชน นามาจัดลาดับ
ความสาคัญ เพื่อกาหนดเปูาเป็นแนวทางในการดาเนินงาน“การใช
เทคนิค 3 DO+ ในการบริหารงานเพื่อพัฒนาสูอาเซียน” เป็นนวัตกรรม
การบริหารและการจัดการศึกษา ดานการบริหารวิชาการมี
วัตถุประสงคแสาคัญในการบริหารแบบมีสวนรวมโดยใชกระบวนการ P-D-C-A ในการดาเนินงานทุกกิจกรรมขึ้น
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จากปฐมบทสาคัญของการสรางสรรคแและพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา ดังกลาว ไดพัฒนาไปสูขอคนพบซึ่งเป็นตนแบบของแนว
ทางการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา การใชเทคนิค 3 DO+ ในการ
บริหารงานเพือ่ พัฒนาสูอ าเซียน ขึ้นโดยมีขั้นตอนในการพัฒนานวัตกรรม
การใชเทคนิค 3 DO+ ในการบริหารงาน เพื่อพัฒนาสูอาเซียนประกอบดวย
1. Managing by doing (DO1( การบริหารโดยการปฏิบัติ
ผูบริหารประชุมวางแผนการดาเนินกิจกรรม การเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน จัดตั้งศูนยแอาเซียนศึกษาและจัดสื่อหลากหลายภายในศูนยแ จัดแหลงเรียนรูอาเซียนศึกษา ในบริเวณ
โรงเรียน เชน การประดับธงอาเซียน ความรูเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน จางครูตางชาติมาสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม
ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ครูอบรม และศึกษาดูงาน ใหความรูคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง เพื่อเตรียม
ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ผลการประเมินความพึงพอใจมีคาเฉลี่ย ( x ( = 4.67 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.(
=.178อยูในระดับมากที่สุด
2. Teaching by doing (DO2( การสอนโดยการปฏิบัติ จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา, หลักสูตรอาเซียน แผนการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ครูออกแบบการจัดเรียนรูดวยวิธีการหลากหลาย อาทิ โครงงาน ศึกษาจากแหลงเรียนรู ครูจัดทา
วิจัยในชั้นเรียน ครูจัดทา Best Practices ครูใชแหลงเรียนรูและวิธีการจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย ครูจัดการเรียนรูดวย
ภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ และมลายู ผลการประเมินความพึงพอใจมีคาเฉลี่ย ( x ( = 4.76 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.(
=.154 อยูในระดับมากที่สุด
3. Learning by doing (DO3( การเรียนดวยการปฏิบัตินักเรียนไดเรียนรูจากศูนยแอาเซียนศึกษา แหลง
เรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน คนควาจากสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย นักเรียนไดฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ
และมลายูกลาง เพื่อเตรียมพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน นักเรียนรวมแสดงชุดอาเซียนรวมใจ การแสดงการพื้นเมือง
ชุดดีเกรแปือตือรี การแสดงพื้นเมืองชุดระบาลูกหยี กิจกรรมตลาดนัดอาเซียน กิจกรรมเขาคายอาเซียน กิจกรรมชุมนุม
จัดปูายนิเทศ จัดเสียงตามสาย กิจกรรมดีเจนอย ผลการประมินความพึงพอใจ มีคาเฉลี่ย ( x ( = 4.57 คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.( =.174 อยูในระดับมากที่สุด
4.(พลัส( Participation การมีสวนรวมของทุกฝุาย นักเรียน ครู ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และเขา
รวมทากิจกรรมการจัดตั้งศูนยแอาเซียน กิจกรรมภูมิปใญญาแมชวยครูสูอาเซียน กิจกรรมจัดนิทรรศการอาเซียน สูชุมชน
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ตนแบบของแนวทางการพัฒนา
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การศึกษาความรูจากหองศูนยแอาเซียน ผลการประเมินความพึงพอใจ มีคาเฉลี่ย ( x ( =4.64 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.( = .195 อยูในระดับมากที่สุด 5.ประเมินความพึงพอใจในการเตรียมความพรอม สูประชาคมอาเซียน มีคาเฉลี่ย ( x ( =
4.53 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.( = .139 อยูในระดับมากที่สุด
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มิปญ
ใ ญาสรางสรรคแ
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

จากขอคนพบ ซึ่งเป็นตนแบบของแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา “ การใชเทคนิค 3 DO+ ในการ
บริหารงานเพื่อพัฒนาสูอาเซียน” ดังกลาวนี้ เป็นผล
สืบเนื่องมาจากเมื่อ พ.ศ. 2555 โรงเรียนอนุบาลยะรัง
ได รั บ นโยบายจากส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาปใตตานี เขต 2 คัดเลือกใหเป็นโรงเรียน
ASEAN Learning School เป็นโรงเรียนศูนยแอาเซียน
ของเขตพื้นที่ประถมศึกษาปใตตานี เขต 2 เพื่อเตรียม
โรงเรียนอนุบาลยะรังใหพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
ใน ปี 2 5 58 แ ล ะ ป ร ะ ช า ค ม อ าเ ซี ย น ( ASEAN
Community) จะเข า มามี บ ทบาทส าคั ญ ในการ
ดาเนินงานของทุกภาคสวน ทั้งดานการจัดการศึกษา
และอื่นๆ
ด ว ยเหตุ ดั ง กล า วส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานะในฐานะที่เป็นองคแกรหลักในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ตระหนักถึ ง ความจาเป็นใน
การสรางความตระหนักรูและความเขาใจเชิง ลึก เพื่อ
การก า วสู ป ระชาคมอาเซี ย นได อ ย า งสมบู ร ณแ ข อง
บุ ค ลากรในสั ง กั ด จึ ง ได ด าเนิ น การโครงการพั ฒ นา
เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนใหกับโรงเรียนตั้งแตปี 2555 ซึ่งในขณะเดียวกันนั้นทางโรงเรียนอนุบาลยะรัง
คณะครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชนของโรงเรียนอนุบาลยะรังยัง ขาดศักยภาพที่สมบูรณแ ที่จะเขาสูประชาคมอาเซียน
ในปี พ.ศ. 2558 จึง ไดเตรียมความพรอมดวยการพัฒนาโรงเรียนและบุคลากรใหมีความพรอมดัง กลาวขึ้นดวยการ
จัด ตั้ง ศู นยแ อาเซีย นศึก ษาและแหล งเรี ยนรูอื่ น ๆ เพื่อ ใช เ ป็น แหล ง เรี ยนรูใ นการสืบ คน ข อมู ล พั ฒนาครู นั ก เรี ย น
ผูปกครอง เตรียมพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Community( ไปพรอมๆกัน
ภูมิปใญญาสรางสรรคแ การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา “ การใชเทคนิค 3 DO+ ในการบริหารงานเพือ่ พัฒนาสู
อาเซียน”จึงไดเริ่มพัฒนาขึ้นอยางเป็นระบบ ภายใตวัตถุประสงคแสาคัญดังตอไปนี้
วัตถุประสงคแ ภูมปิ ญ
ใ ญาสรางสรรคแ

ขัน้ ตอนการดาเนินงานพัฒนา

ขั้นตอนการพัฒนา การบริหารงานโดยใชเทคนิค 3 DO+ พัฒนาสูอาเซียน สาหรับโรงเรียนอนุบาลยะรัง
ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ “วงจร Deming P-D-C-A” เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพและ
คุณภาพของการดาเนินงาน ประกอบดวย การวางแผน – ปฏิบัติ – ตรวจสอบ – ปรับปรุง การดาเนินกิจกรรม P-D-C-A อยาง
เป็นระบบใหครบวงจรอยางตอเนื่องหมุนเวียน เป็นวัฎจักร จนสงผลใหการดาเนินงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพิ่มขึ้น โดย
สรุปดังนี้

กรอบแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม
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1. เพื่อใชเทคนิค 3 DO+ ในการบริหารงานเพื่อพัฒนาสูอาเซียน ดาน Managing by doing (DO1( การ
บริหารโดยการปฏิบัติ จัดตั้งศูนยแอาเซียนศึกษาและแหลงเรียนรูตางๆ ใหเป็นแหลงเรียนรูแกนักเรียน ครู ผูปกครอง
เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
2. เพื่อใชเทคนิค 3 DO+ ในการบริหารงานเพื่อพัฒนาสูอาเซียน ดาน Teaching by doing (DO2( ดานการ
สอนโดยการปฏิบัติ ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรอาเซียน หนวยการเรียนรูและการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบบูรณาการเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
3. เพื่อใชเทคนิค 3 DO+ ในการบริหารงานเพื่อพัฒนาสูอาเซียน ดาน Learning by doing (DO3( ดานการ
เรียนดวยการปฏิบัติ ในการพั ฒนาผลสัม ฤทธิ์ การอา น คิด วิเคราะหแและเขีย นสื่อ ความหมาย คุ ณลัก ษณะอันพึ ง
ประสงคแ ระเบียบวินัย มีความใฝุเรียนรู มีมรรยาทและรักษแสิ่งแวดลอม เพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
4. เพื่อ ใชเทคนิค 3 DO+ ในการบริหารงานเพื่อพัฒนาสูอาเซียน  (พลัส( ดานการมีสวนรวมทุกฝุาย
Participation ครู ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ในกิจกรรมตางๆ เพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคม
อาเซียน
5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู นักเรียน ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ที่มีตอ การใชเทคนิค 3
+
DO ในการบริหารงานเพื่อพัฒนาสูอาเซียน

รางวัลเหรี ยญทอง 19 เรื่ อง |

การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา “การใชเทคนิค 3 DO+ ในการบริหารงานเพือ่ พัฒนาสูอ าเซียน”

กรอบแนวคิ
ดในการพัฒ
ฒนานวั
นานวั ตตกรรม
กรอบแนวคิ
ดในการพั
กรรม

การใช เทคนิค 3 DO + ในการบริหารงานเพื่ อพั ฒนาสูอาเซี ยน

Do

สภาพปใญหาและความตองการในบริบทของโรงเรียน
วางแผน และออกแบบนวัตกรรมและการดาเนินงาน
การใช เทคนิค 3 DO + ในการบริหารงานเพื่ อพั ฒนาสู อาเซี ยน

Managing by doing
(DO1 )
การบริหารโดยการปฏิบัติ

Check

Act

Teaching by doing
( DO2 )
การสอนโดยการปฏิบัติ

Learning by doing
( DO3 )
การเรียนดวยการปฏิบัติ


(พลัส)
Participation การมี
สวนรวมของทุกฝุาย

ประเมินผลการดาเนินกิจกรรมและการใชนวัตกรรม
ควรปรับปรุงหรือไม

ปรับปรุง

พัฒนานวัตกรรมอยางตอเนื่อง

ผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง
มีความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

OSOI

Plan
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OSOI
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1. นาเรื่องการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนมากาหนดเป็นประเด็นปใญหา
2. สารวจปใญหาและความตองการของผูบริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ผูปกครองและชุมชน ในการเตรียม
ความพรอมสูประชาคมอาเซียนศึกษา
3. ขั้นวางแผนการดาเนินการ (Plan : P( ประชุมสรางความเขาใจชี้แจงการดาเนินงานแตงตั้งคณะทางาน
วางแผนดาเนินกิจกรรม กาหนดหัวขอที่ตองการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
กาหนดเปูาหมาย วัตถุประสงคแ การกาหนดมาตรฐาน อุปกรณแ งบประมาณ เกณฑแมาตรฐานและ
เครื่องมือประเมิน เพื่อใชเป็นเกณฑแในการตรวจสอบวาการปฏิบัติงานเป็นไป ตามมาตรฐานที่กาหนดไวในแผนหรือไม
ฯ
การหาคุณภาพเครือ่ งมือ อาทิ
นาเครื่องมือทุกฉบับที่ไดสรางขึ้น ไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (ContentValidity( ความ
ถูกตองเหมาะสมของเนื้อหาตามวิธีการ ของโรวิเนลลีและแฮมเบิลตัน (Rovinelli and Hambleton( โดยใชสูตรดัชนี
ความสอดคลองระหวางขอคาถามและวัตถุประสงคแ (Item Objective congruence Index : IOC( โดยใหคะแนนความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ จานวน 3 ทาน ฯลฯ เป็นตน
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แผนภาพรูปแบบนวัตกรรม
“การบริหารงานโดยใชเทคนิค 3 DO+ พัฒนาสูอ าเซียน”
1. Managing by doing (DO1( การบริหารโดยการปฏิบัติ ผูบริหาร
ประชุม วางแผนการดาเนินกิจกรรมการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียนจัดตั้งศูนยแอาเซียนศึกษาและจัดสื่อหลากหลายภายในศูนยแ จัดแหลง
เรียนรูอาเซียนศึกษาในบริเวณโรงเรียน เชน การประดับธงอาเซียน ความรู
เกี่ ยวกับ ประเทศสมาชิ กอาเซีย น จา งครูต างชาติม าสอนภาษาอัง กฤษเพื่ อ
เตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ครูอบรมและศึกษาดูงาน ใหความรู
กรรมการสถานศึ ก ษา ผู ป กครอง เพื่ อ เตรี ย มความพร อ มเข า สู ป ระชาคม
อาเซียน
ประชุมกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผูปกครอง วางแผน เตรียมการจัดตัง้ ศูนยแอาเซียนศึกษา

ดาเนินการจัดตั้งศูนยแอาเซียนศึกษา

จัดใหมสี อื่ ภายในศูนยแทหี่ ลากหลายโดยผูป กครองมีสวนรวม
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จัดแหลงเรียนรูเ กีย่ วกับอาเซียนในบริเวณโรงเรียน

2557

จางครูตางชาติมาสอนภาษาอังกฤษ

ครูสอนภาษามลายู

จัดกิจกรรม “Teachers Corner” เพือ่ เตรียมความ

OSOI

ครูสอนภาษาอาหรับ
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พรอมเขาสูอ าเซียน
สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหสามารถใชภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร

2557
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5.2 Teaching by doing (DO2( การ
ส อ น โ ด ย ก า ร ป ฏิ บั ติ จั ด ท า ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษา/หลักสูตรอาเซียน แผนการจัดการ
เรี ย นรู แ บบบู ร ณาการ ครู อ อกแบบการจั ด
เรี ย นรู ดว ยวิ ธี การหลากหลาย เช น โครงงาน
ศึกษาจากแหลงเรียนรู ครูจัดทาวิจัยในชั้นเรียน ครูจัดทา
Best Practices ครูใชแหลงเรียนรูและวิธีการจัดการ
เรียนรูอยางหลากหลาย ครูจัดการเรียนรูดวยภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ และภาษามลายู
ประชุมคณะครู หัวหนากลุม สาระการเรียนรูเ พือ่ จัดทา
หลักสูตรอาเซียนศึกษา หลักสูตรอาเซียน แผนการจัดการเรียนรู

ครูจัดการเรียนรูดวยภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ และมลายู

OSOI

ครูจดั กิจกรรมการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูศ นู ยแอาเซียนศึกษา
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5.3 Learning by doing (DO3( การเรียนดวยการปฏิบัติ นักเรียนไดเรียนรูจากศูนยแอาเซียนศึกษา
แหลงเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียนและการคนควาจากสื่อเทคโนโลยี ที่ทันสมัย นักเรียนไดฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
ภาษาอาหรับ และมลายูกลาง เพื่อเตรียมพรอม เขาสูประชาคมอาเซียน นักเรียนรวมกิจกรรมการแสดงชุดอาเซียน
รวมใจ การแสดงการพื้นเมือง ชุดดีเกรแปือตือรี การแสดงพื้นเมืองชุดระบาลูกหยี กิจกรรมตลาดนัดอาเซียน กิจกรรม
เขาคายวิชาการ กิจกรรมชุมนุม จัดปูายนิเทศ จัดเสียงตามสาย กิจกรรมดีเจนอย นักเรียนไดเรียนรูจากศูนยแอาเซียน
ศึกษา แหลงเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน

2557

รางวัลเหรี ยญทอง 19 เรื่ อง |

นักเรียนรวมกิจกรรมการแสดงชุดอาเซียนรวมใจ การแสดงการพื้นเมืองชุดดีเกปือตือรี
การแสดงพื้นเมืองชุดระบาลูกหยีกาวไกลนาไทยสูอาเซียน

OSOI

เขาคายวิชาการเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียน SPIRIT OF ASEAN : ASEAN Learning School
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กิจกรรมการจัดปูายนิเทศความรูสูอาเซียน
กิจกรรมตลาดนัดอาเซียน

รางวัลเหรี ยญทอง 19 เรื่ อง |

กิจกรรมดีเจนอยใหความรูเกี่ยวกับอาเซียนหนาเสาธงและพักกลางวัน

2557

นักเรียนเลือกเรียนชุมนุมอาเซียนศึกษา

OSOI

5.4  (พลัส( Participation การมีสวนรวมของทุกฝุาย ครู นักเรียน ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และเขารวมทา
กิจกรรมการจัดตั้งศูนยแอาเซียน ภูมิปใญญาแมชวยครูสูอาเซียน กิจกรรมจัดนิทรรศการอาเซียนสูชุมชน การศึกษาความรูจากหองศูนยแ
อาเซียนผูปกครองมีสวนรวมในการประชุม วางแผน การจัดหองศูนยแอาเซียนรวมกับบุคลากรในโรงเรียน
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ภูมิปใญญาแมชวยครูสูอาเซียนในการสงเสริมการเรียนใหแกบุตรหลาน

คณะผูบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อาเภอมายอ จังหวัดปใตตานี
จานวน 40 โรงเรียน ศึกษาดูงาน ณ หองศูนยแอาเซียนศึกษา

2557

รวมงานมหกรรมทางวิชาการชบาบานการศึกษาปใตตานี ครั้งที่ 4 “เด็กตานี เรียนรูสูอาเซียน”
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รวมจัดนิทรรศการอาเซียนในงานมหกรรมชุมชนสัมพันธแตาบลยะรัง อาเภอยะรัง จังหวัดปใตตานี

OSOI

คณะครูโรงเรียนบานบูดน อาเภอมายอ ศึกษาดูงาน ณ หองศูนยแอาเซียนศึกษา
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เขารวมจัดงานตลาดนัดวิชาการ ณ โรงเรียนอนุบาลปใตตานี
27-28 กุมภาพันธแ 2557

การประกวดแขงขันภายใตโครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
และทักษะในศตวรรษที่ 21 ใหกับสถานศึกษาระดับภาค
วันที่ 7-8 เดือนกันยายน 2556 ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาเภอเมือง จังหวัดตรัง

OSOI

การประกวดแขงขันภายใตโครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ใหกับสถานศึกษา
ระดับประเทศ
21-23 กุมภาพันธแ 2557 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอรแ จังหวัดชลบุรี
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 ขั้นตรวจสอบ (Check : C( หมายถึง การประเมินแผน ตรวจสอบการประเมินขั้นตอนการดาเนินงาน
และการประเมินผลของการดาเนินงานการเตรียมความพรอมสูอาเซียนเป็นไปตามแผนที่ไดตั้งไวหรือไม การติดตาม
ตรวจสอบ และการประเมินปใญหาเพื่อประโยชนแในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของงานสามารถทาไดเอง เป็นลักษณะ
ของการประเมินตนเองทุกขั้นตอน ประเมินความพึงพอใจในการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนโดยใชเ ทคนิค
3 DO+ ในการบริหารงานเพื่อพัฒนาสูอาเซียน
 ขั้นปรับปรุงแกไข (Act : A( หมายถึง เป็นการประเมินผลพิจารณาและวิเคราะหแวา ควรมีการปรับปรุงหรือไม
หากควรปรับปรุงตองไปปรับปรุงในขั้นการออกแบบอีกครั้ง ผลงานจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 พัฒนานวัตกรรมที่ผานการประเมินอยางตอเนื่อง
. ผลจาการพัฒนานวัตกรรม การใชเทคนิค 3 DO+ ในการบริหารงานเพื่อพัฒนา สูอาเซียนนาไปสู
ความสาเร็จในการพัฒนาผูเรียน ครู บุคลากร ผูปกครองและชุมชนใหมีความพรอม สูประชาคมอาเซียน จากการมี
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ทสรุป
ของความสาเร็จ

การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนไดดาเนินกิจกรรมตางๆ อาทิ
1. โรงเรี ยนมีศูนยแ อาเซียนศึกษาและ
แหล ง เรี ย นรู ต า งๆ ใช เ ป็ น แหล ง เรี ย นรู แ ก
นัก เรี ยน ครู ผู ปกครอง เตรี ยมความพรอ มสู
ประชาคมอาเซียน ฯ
2. โรงเรี ยนมี หลั ก สูต รสถานศึ ก ษา
หลักสูตรอาเซียน หนวยการเรียนรูและการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการเพื่อเตรียม
ความพรอมสูประชาคมอาเซียน ฯ
3.
นั ก เรี ยนพั ฒนาผลสั ม ฤทธิ์
คุณลักษณะอันพึงประสงคแ ระเบียบวินัยมีความใฝุ
เรี ยนรู มี มรรยาทและรั กษแ สิ่ งแวดล อม เพื่ อ
เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน ฯ
4. โรงเรียนไดรับความรวมมือจากครู ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา นักเรียน ในกิจกรรมตางๆ เพื่อเตรียม
ความพรอมสูประชาคมอาเซียน ฯ
5. ผูมีสวนรวมทุกฝุาย มีความพึงพอใจตอการบริหารงานโดยใชเทคนิค 3 DO+ ในการบริหารงานเพื่อพัฒนา
สูอาเซียน ฯ
รางวัลทีไ่ ดรบั
1. ไดรับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ Platinum กลุมที่ 1 ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา และขยายโอกาส ใน
การประกวดนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษา ระดับ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปใตตานี เขต 2
โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนและทักษะ ในศตวรรษที่ 21

OSOI

2. ไดรับ รางวัลเกียรติบั ตร ระดับ Gold ประเภท 1 ส านักงานเขตพื้น ที่การศึ กษาประถมศึก ษาในการ
ประกวดนวัตกรรมผูบริหารสถานศึกษาระดับ ภูมิภาค โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนและทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
3. ไดรับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ Gold การประกวดนวัตกรรมของผูบริหาร กลุมโรงเรียน ที่อยูในโครงการ
Spirit of ASEAN ในการประกวดแขงขันภายใตโครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน และทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 ใหกับสถานศึกษา ระดับประเทศ
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ดังกลาว เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของยุค
สมั ย ซึ่ง ในปใ จ จุบั น ประเทศไทยรวมถึง ประเทศ
ต า งๆ ในโลกมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว
ความเจริ ญ ก า วหนา ทางด านวิท ยาศาสตรแแ ละ
เทคโนโลยี มีอิทธิพลตอวิถกี ารดาเนินชีวิตของคน
ในยุคสมัยปใจจุบัน
การเปลี่ ย นแปลงของยุ ค สมั ย ส ง ผล
กระทบไปถึ ง การเปลี่ ย นแปลง ของสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมจากยุคของการเอื้อเฟื้อเผื่อแผซึ่งกันและกันกลับกลายเป็นการแขงขันแกงแยงชิงดีชิงเดนกันไปโดย
ปริยาย สภาพสังคมแปรเปลี่ยนไปสู กระแสวัตถุนิยมที่มาพรอมกับความกาวหนาทางเทคโนโลยี สง ผลให สถาบัน
ครอบครัวที่เคยเขมแข็งกลายสภาพไปสูความออนแอ ครอบครัว ขาดความอบอุน ผูปกครองไมมีเวลาอบรมดูแลบุตร
หลานอยางใกลชิด สงผลกระทบอยางรุนแรงไปสูบุตร ธิดาในวัยเรียนตองขาดแบบอยางที่ดีในการดารงชีวิต
พฤติกรรมของผูเรียนซึ่งขาดแบบอยางที่ดี อาทิการไมรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแ กาวราว กอเหตุ

OSOI

โรงเรียนทับชางวิทยาคม เลขที่ 90 หมู 1 ตาบล ทับชาง อาเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา สังกัด
สพม. เขต 16 จังหวัดสงขลา ปใจจุบัน นาย อานวย สัง
ราชกิจ ดารงตาแหนง ผูบริหารสถานศึกษา ไดสรางสรรคแ
และพัฒนา นวัตกรรมการศึกษา ดานจิตวิทยา “เครือขาย
บานลูกชางโรงเรียนทับชางวิทยาคม” จนประสบ
ความสาเร็จ
3. ความเป็นมาและความสาคัญ
ความเป็น มาของการสรา งสรรคแ น วัต กรรมด า น
จิตวิทยา “เครือขายบานลูกชางโรงเรียนทับชางวิทยาคม”
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รุนแรง ประพฤติทางเพศไมเหมาะสม ติดเกมคอมพิวเตอรแ ปใญหาผล
การเรียนตกต่า ไรและแลงน้าใจ ขาดคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม
ที่ดีง ามตามวิ ถีชี วิตความเป็น ไทย จนน าไปสู การออกจากโรงเรีย น
กลางคัน
จากสภาพปใ ญ หาดั งกล า วส ง ผลกระทบอย า งรุ น แรงทั้ ง ใน
ระดั บสถานศึกษา ระดั บครอบครั ว ระดับ ชุม ชน โรงเรีย นทับ ชา ง
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วิ ท ยาคมตระหนั ก ในปใ ญ หาอั น ตรายดั ง กล า ว จึ ง ปรั บ
กระบวนการบริหารจัดการใหมดวยการบริหารจัดการเชิงรุก
เพื่ อ ดู แ ลช ว ยเหลื อ และเสริ ม สร า งจิ ต ส านึ ก คุ ณ ธรรม
จริยธรรมใหกับนักเรียน ควบคูกับการเรงพัฒนาระบบการจัด
การศึกษาใหเขมแข็ง ไปพรอมๆกัน ซึ่งนอกจากทาหนาที่ใน
ด า นวิ ช าการแล ว ยั ง ท าหน า ที่ ใ นการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น
พัฒนาการทุกๆ ดานของผูเรียน การดูแลชวยเหลือนักเรียน
ทุกคนไดมีโอกาสพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ สงเสริมพัฒนา
ใหเกิดทักษะที่จาเป็นในการดาเนินชีวิต และดูแล ชวยเหลือ ปูองกัน แกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคแของนักเรียนดวย
การใหทั้งความรู ความเขาใจ สรางทักษะความสามารถ สงเสริม ดูแล พัฒนา ปูองกัน แกไข และใหการอบรมดูแล
ชวยเหลือเพื่อใหมีชีวิตที่ดีในสังคม โดยจัดเครือขายบานลูกชางขึ้น

ข

อคนพบ
ตนแบบของแนวทางการพัฒนา

จากปฐมบทและปรากฏการณแ ที่เกิดขึ้นได
นาไปสูขอคนพบของปใญหา ซึ่งไดกลายเป็นตนแบบของแนว
ทางการพั ฒ นาเพื่ อ แก ไ ขปใ ญ หาดั ง กล า วในรู ป แบบของ
นวัตกรรมการศึกษา ดานจิต วิทยา ขึ้น โดยมีวั ตถุประสงคแ
สาคัญ อาทิ
1.เพื่อใหครูที่ปรึกษาไดดูแลแกไขปใญหาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคแ และสงเสริมศักยภาพ
นักเรียนไดอยางเต็มศักยภาพ
2. เพื่อใหนักเรียนที่มีปใญหา และตองการความชวยเหลือไดรับคาปรึกษา และแนะนาที่ถูกวิธีและทันทวงที
3. เพื่อใหมีนักเรียนแกนนาในหองเรียนดูแลชวยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือนแนะนาเพื่อนใน

การปูองกันและแกไขปใญหา
4. เพื่ อ ให ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและบุ ค ลากรที่
เกี่ยวของมีความรูความเขาใจในปใญหาของ
นักเรียนและรวมแกปใญหา
5. ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให มี นั ก เรี ย นแกนน า
ประจาหอง
6. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
กระบวนการพัฒนาผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม
กระบวนการพัฒ นาผลงานหนึ่ งโรงเรี ย น
ตามลาดับ ดังนี้
 สภาพปใญ หากอ นการพั ฒ นา อาทิ
พฤติกรรมกาวราว กอเหตุรุนแรง ประพฤติทางเพศ
ไมเหมาะสม ติดเกมคอมพิวเตอรแ และปใญหาการ
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หนึ่ ง นวั ต กรรมดั ง กล า ว ด าเนิ น การตามขั้ น ตอน

ออกจากโรงเรียนกลางคัน ปใญหาผลการเรียนตกต่า
ให เ กิ ด ประ โยชนแ ไม มี น้ าใจ ขาดคุ ณ ธรร ม

2557

ขาดการเอาใจใสเรื่องการเรียน การไมใชเวลาวาง
จริยธรรมและคานิยมที่ดีงามตามวิถีชีวิตความเป็น
ไทย
การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
โดยก าหนดรู ป แบบและโครงสร า ง ภายใต ชื่ อ
โครงสรางบานลูกชาง (เครือขายบานลูกชาง( โดยมีนัยมาจากคาวาโรงเรียนทับชางวิทยาคม เพื่อสรางความตระหนัก
จุดเริ่มตนของทุกชีวิต โดยมีโครงสราง ดังนี้

OSOI

ทางดานจิตใจใหผูพันกับสถานศึกษาที่เป็นเสมือนตนธารแหง ความสาเร็จของทุกชีวิตโดยผานสถานศึกษาอันเป็น
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โครงสรางบานลูกชาง (เครือขายบานลูกชาง(
พอชาง
ชางสาร
ชางนา
ชางปใจจัยนาเคนทรแ

ชางแมแปรก

ชางสารถี
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ชางทอก
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ชางชนะงา

ชางเผือก

ชางเอราวัณ

ชางเพือ่ นแกว

แกนนา ๓ ตัว

แกนนา ๓ ตัว

แกนนา ๓ ตัว

แกนนา ๓ ตัว

ลูกชาง
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ภู

การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

2557

ปใญญาสรางสรรคแ

เครือขายบานลูกชาง
สมาชิกเครือขาย สรุปโดยยอเป็นสังเขป อาทิ
1. พอชาง (ผูบริหารโรงเรียน(
2. ชางสาร (รองผูบริหาร(
3. ชางนา (หัวหนาฝุายกิจการนักเรียน, หัวหนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน, หัวหนาระดับ(
4. ชางแมแปรก ( ครูที่ปรึกษา (

OSOI

จากขอคนพบ นาไปสูภูมิปใญญาสรางสรรคแในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา โดยสรุปในภาพรวมไดดังนี้
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5. ชางปใจจัยนาเคนทรแ ( กรรมการผูปกครองประจา
หองเรียน(
6. ชางสารถี ( พนักงานขับรถรับสง(
7. ชางทอก ( หัวหนาหองเรียน (
8. ชางชนะงา ( นักเรียนแกนนาฝายระเบียบวินัย(
9. ชางเผือก ( นักเรียนแกนนาฝุายวิชาการ(
10. ชางเอราวัณ ( นักเรียนแกนนาฝุายความสะอาด (
11. ช า งเพื่ อ นแก ว ( นั ก เรี ย นแกนน าฝุ า ยคุ ณ ธรรม
จริยธรรม (
บทบาทหนาทีช่ างประจาเครือขาย
พอชาง
ในฐานะที่ผู บริ หารสถานศึ กษาเป็น ผูบ ริห ารสูง สุด ใน
สถานศึก ษาสามารถบริห ารจั ดการและใหความสาคั ญ ในการ
ดาเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนไดประสบผลสาเร็จ จึงควรมีบทบาทหนาที่และแนวทางดาเนินงาน อาทิ
1. บริหารจัดการใหมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาใหชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ฯลฯ
2. ประสานงานระหวางสถานศึกษากับหนวยงานและบุคลากรภายนอก เชนผูปกครอง เครือขายผูปกครอง
องคแกรตางๆ สาธารณสุข โรงพยาบาล สถานีตารวจ ฯลฯ
3. ดูแล กากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล สนับสนุนและใหขวัญกาลังใจในการดาเนินงาน ฯลฯ
ชางสาร อาทิ
1. เป็นที่ปรึกษาของหัวหนาในการดาเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมของบาน
2. รวมวางแผนการปฏิบัติงาน

3. เป็นผูชวย กากับ ดูแล ติดตามในการแกปใญหา

ชางสารถี อาทิ
1. สนับสนุนใหความรวมมือ วางแผนรวมกับสถานศึกษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลที่เป็นประโยชนแตอการ
สงเสริม พัฒนา ปูองกันและแกไขปใญหานักเรียน แนวทางดาเนินงานคือ เขารวมประชุม ใหขอมูลที่เป็นประโยชนแตอ
การสงเสริม พัฒนา ปูองกัน และแกไขปใญหานักเรียน
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ชางปใจจัยนาเคนทรแ อาทิ
1.อบรมดู แ ล เป็ นแบบอยา งที่ ดี ในการดารงชีวิ ต ครอบครั ว มี ความรั ก ความเขา ใจ และใหค วามอบอุ น
แนวทางดาเนินงานคือ จัดสภาพแวดลอม ประสบการณแใหนักเรียนไดสัมผัสกับตัวอยางที่ดี สนับสนุน สงเสริม ให
กาลังใจนักเรียนในการเขารวมกิจกรรมตางๆ ตามความสนใจ และศักยภาพของตนเอง ใชหลักจิตวิทยาในการเลี้ยงดู
บุตรหลาน
2. สนับสนุน ใหความรวมมือ วางแผนรวมกับสถานศึกษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลที่เป็นประโยชนแตอการ
สง เสริม พัฒนา ปูองกัน และแกไขปใญ หานักเรียน แนวทางดาเนินคือ เข ารวมประชุม วางแผนหาแนวทางการ
ดาเนินงาน ใหขอมูลที่เป็นประโยชนแตอการสงเสริมพัฒนา ปูองกัน และแกไขปใญหานักเรียน ฯลฯ

OSOI

ชางแมแปรก อาทิ
1. ดาเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียนตามแนวทางที่กาหนดคือ การรูจักนักเรียนเป็นรายบุคคล จัดทาขอมูล
ให เ ป็ น ระบบและเป็ น ปใจ จุ บั น การคัด กรองนั ก เรี ยน วิ เ คราะหแ ข อมู ล จ าแนกจั ดกลุ ม ผู เรี ย น เช น กลุม เด็ ก ที่ มี
ความสามารถพิเศษ กลุมปกติ กลุมเสี่ยง และกลุมมีปใญหาตองการการชวยเหลือโดยเรงดวน (จานวนกลุมและเกณฑแ
ในการคัดกรองอยูในดุลยพินิจของโรงเรียน( สงเสริมและพัฒนานักเรียนโดยจัดกิจกรรม โครงการ โครงงาน สงเสริม
พัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง ฯลฯ
2. พัฒนาตนเองดานองคแความรูทางจิตวิทยาการแนะแนว และการใหการปรึกษา
3. ศึกษาขอมูลของผูเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อรูจักและเขาใจผูเรียนอยางแทจริง ฯลฯ

รางวัลเหรี ยญทอง 19 เรื่ อง |

ชางนา อาทิ
1. วางแผนปฏิบัติงานเครือขายบานลูกชาง
2. ประสานงานผูเกี่ยวของเครือขายบานลูกชาง
3. กากับดูแล ติดตาม ใหคาปรึกษาในการปฏิบัติง าน
เครือขาย
4.รายงานผลการปฏิบัติงานของบานลูกชาง
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2. เป็นที่ปรึกษาในการดาเนินการเครือขายบานลูกชาง ฯลฯ
ชางทอก, ชางชนะงา, ชางเผือก, ชางเอราวัณ, ชางเพื่อนแกว อาทิ
1. เรียนรู ทาความเขาใจกรอบแนวคิดของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
2. ประสานงานในการรวบรวมข อมู ล เกี่ ย วกั บ สภาพ
ปใญหา และความตองการ ความจาเป็นของเพื่อนนักเรียน
3. มีสวนรวมในการกาหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ฯลฯ
ทฤษฎีที่ใช :
ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม อาทิ
1. ทฤษฎี อิ ท ธิพ ลของสั ง คมตอ การพั ฒ นาการทาง
รางวัลเหรี ยญทอง 19 เรื่ อง |

จริยธรรม นักสังคมวิทยาเชื่อวา สังคมมีสวนในการทาใหมนุษยแมีลักษณะตาง ๆ กัน ตามแตวามนุษยแนั้นจะอยูในกลุม
ใดในสังคม ฯ
2. ทฤษฎีพฒ
ั นาการลักษณะที่สง เสริมจริยธรรม นักทฤษฎีที่เชื่อวา การพัฒนาการทางสติปใญญาและอารมณแ
เป็นรากฐานของการพัฒนาทางจริยธรรม คือ เพียเจทแ (Piaget( และโคลเบอรแก (Kohlberg( นักทฤษฎีทั้งสองทานเชื่อ
วาจริยธรรมของเด็กจะเจริญขึ้นตามความเจริญของความสามารถทางการเรียนรู (Cognitive Ability( สติปใญญาและ
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อารมณแของเด็กในบุคคลปกติที่สติปใญญาไมเจริญถึงขีดสุด จะมีจริยธรรมในขั้นสูงสุดไมไดเชนกันฯลฯ
3. ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม คือ ทฤษฎีที่อธิบายวิธีการ และกระบวนการที่บุคคลไดรับอิทธิพลจากสังคม
ที่ทาใหเกิดการยอมรับลักษณะทางกฎเกณฑแทางสัง คมมาเป็นลักษณะของตนทฤษฎีประเภทนี้ไ ดนาเอาหลักการ
เสริมแรง (Principle of Reinforcement( และหลักการเชื่อมโยง (Principle of Association( มาใชอธิบาย
ปรากฏการณแทางสังคม ฯ
4.ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจทแ (Piaget(

OSOI

เพียเจทแ (Piaget, 1987, p. 1(( เป็นผูคิดริเริ่มการศึกษาพัฒนาการทางสติปใญญาของเด็ก และมีความคิดวา
พัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษยแนั้น ขึ้นอยูกับความฉลาดในการที่จะรับรู กฎเกณฑแ และลักษณะตาง ๆ ทางสังคม
ดังนั้นพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลจึงขึ้นอยูกับพัฒนาการทางสติปใญญาของบุคคลนั้น ฯ
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ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรแก (Kohlberg(

ผลสาเร็จที่พึงประสงคแ

รางวัลเหรี ยญทอง 19 เรื่ อง |
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โคลเบอรแก (Kohlberg, 1969, p. 405(
ไดศึกษาพัฒนาการทางจริยธรรม โดย
อาศัยทฤษฎีของ เพียเจทแเป็นพื้นฐาน
กลุ ม ตั ว อย า งเป็ น ทั้ ง เด็ ก วั ย รุ น และ
ผูใหญ การศึกษาใชทั้งวิธีการสัมภาษณแ
แ ล ะ ก า ร เ ขี ย น ต อ บ โ ค ล เ บ อ รแ ก
(Kohlberg(ไดจัดลาดับเหตุผลที่ไดจาก
กลุมตัวอยางเป็น 6 พวก แลวตรวจสอบ
หลายครั้ ง จึ ง สรุ ป ว า พั ฒ นาการทาง
จริ ย ธรรมของคนมี 6 ขั้ น ขั้ น ของ
จริ ย ธรรมมี ค วามสั ม พั น ธแ กั บ อายุ แ ละ
พั ฒ นาการทางสติ ปใ ญ ญา โคลเบอรแ ก
(Kohlberg( กาหนดขั้นของจริยธรรมโดยถือจากกลุมตัวอยางสวนใหญวาอยูในระดับอายุนี้ ใหเหตุผลมีลักษณะเป็น
แบบนี้ แตละขั้นจะแทนระบบความคิด ซึ่งไดจากสวนใหญวามีกระบวนการความคิดทางจริยธรรมอยางไร แตละขั้น
เป็นสวนหนึ่งของขั้นที่สูงขึ้นไป ขั้นที่สูงกวาจะแสดงถึงความเขาใจที่เหนือกวา มีการรับรูที่กวางขวางลึกซึ้ง และเป็น
นามธรรมมากกวา การแกปใญหามีหลักเกณฑแมีเหตุผลมากกวา พัฒนาการทั้ง 6 ขั้น จัดเป็น 3 ระดับ แตละระดับมี 2
ขั้น ฯลฯ
ทฤษฎีจิตวิเคราะหแของฟรอยดแ
ฟรอยดแเชื่อวามนุษยแมีสัญชาตญาณติดตัวมาแตกาเนิด พฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจากแรงจูงใจหรือแรงขับพื้นฐาน
ที่กระตุนใหบุคคลมีพฤติกรรม คือ สัญชาตญาณทางเพศ (sexual instinct) 2 ลักษณะคือ

3( ขั้นตอนการดาเนินงานพัฒนา
ประชุมฝุายบริหาร
 มอบหมายงานเครือขายบานลูกชางแกชางแมแปรก
 ชางแมแปรกและลูกชางรวมกันดาเนินการตามโครงสรางและบทบาทของบานลูกชาง

OSOI

1. เมื่อเกิดปใญหาครูที่ปรึกษาสามารถแกไขปใญหาไดทันทวงที โดยมีเพื่อนรวมชั้นคอยสอดสองดูแลและรวม
แกไขปใญหาที่เกิดขึ้น
2. ผูปกครองนักเรียนและผูมีสวนรวมภายในหองเรียนไดมีสวนรวมในการสอดสองดูแลพฤติกรรมทั้งในและ
นอกสถานศึกษา และรวมแกไขปใญหาที่เกิดขึ้น
3. ระบบดูแลนักเรียนไดรับการพัฒนาอยางสมบูรณแและเป็นรูปธรรมมากขึ้น
4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทงการเรียนดีขึ้น
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 ช า งแม แ ปรกรายงานผลการ
ดาเนินงาน ครั้งที่ 1
บานลูกชางรวมกันประชุมเลือกชางปใจจัย
นาเคนทรแ
บานลูกชางทาบัญชีรายชื่อชางสารถีประจา
บาน
 บานลูกชางดาเนินงานตามบทบาทของ
บานลูกชาง ภายใตการแนะนาและดูแลของ
ชางแมแปรก
 ชางแมแปรก (ครูที่ปรึกษา(

รางวัลเหรี ยญทอง 19 เรื่ อง |

 ชางปใจจัยนาเคนทรแ (กรรมการผูปกครองประจาหองเรียน(
 ชางสารถี (พนักงานขับรถรับสง(
 ชางทอก (หัวหนาหองเรียน(
 ชางชนะงา (นักเรียนแกนนาฝุายระเบียบวินัย(
 ชางเผือก (นักเรียนแกนนาฝุายวิชาการ(
 ชางเอราวัณ (นักเรียนแกนนาฝุายความสะอาด(
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 ชางเพื่อนแกว (นักเรียนแกนนาฝุายคุณธรรมจริยธรรม(
ชางแมแปรกรายงานผลการดาเนินงาน ครั้งที่ 2
ชางนานิเทศงานบานลูกชางและรายงานผล ชางสารและพอชางตามลาดับ
พอชาง ชางสาร และชางนาออกเยี่ยมบานลูกชางพรอมใหขวัญและกาลังใจ
ประชุมบานลูกชางประจาเดือนเพื่อรวมกันพัฒนาบานลูกชาง
พอชาง ชางสาร และชางนา ออกเยี่ยมบานลูกชางพรอมใหขวัญและกาลังใจ
บานลูกชางดาเนินงานตามปกติ

OSOI

ประชุมบานลูกชางประจาเดือนเพื่อรวมกันพัฒนาบานลูกชาง
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บานลูกชางรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดภาคเรียนและนาเสนอผลงาน พรอมแลกเปลี่ยนเรียนรู

มอบรางวัลบานลูกชางดีเดน
ชางนา รายงานผลการจัดกิจกรรมเครือขายบานลูกชาง ประจาภาคเรียนที่ ๑ ตอสมาชิก
เครือขาย

บ

ผลงานที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน โดยสรุป
ดานครู อาทิ
1. มีโอกาสไดดูแลนักเรียนที่ปรึกษาภายในหองเรียนไดอยางทั่วถึง
2. ไดแกไขปใญหานักเรียนไดอยางทันทวงทีในทุกดาน
3. ไดคนพบศักยภาพนักเรียนและไดสงเสริมนักเรียนไดอยางเต็มที่ ฯ

ดานนักเรียน
1. ไดรับการดูแลและชวยแกปใญหาไดอยางรวดเร็ว
2. ไดคนพบศักยภาพและความสามารถของตนเองและไดรับการพัฒนาไดอยางเต็มที่
3. มีขวัญและกาลังใจในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาตนเองไดอยางถูกตอง ฯ

รางวัลเหรี ยญทอง 19 เรื่ อง |

ทสรุป
ของความสาเร็จ

1. การบริหารจัดการสถานศึกษามีประสิทธิภาพ
2. ทาใหสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชน
3. ใชหลักธรรมาภิบาล “การบริหารแบบมีสวนรวม” ในองคแกร ฯ
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ดานผูบ ริหาร

ดานผูป กครอง , ชุมชน

 ผูปกครองและเครือขายการวมพัฒนาในทุกสวนของสังคม มีความมุงมั่นในการดาเนินการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนและเยาวชนในเชิงบูรณาการอยางเขมแข็ง จริงจัง
 ผูปกครอง ชุมชน ตระหนักในการมีสวนรวมกับโรงเรียน ฯ
1. โรงเรียนมีผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
2. โรงเรียนไดรับการยอมรับ การสนับสนุน และความรวมมือจากชุมชน บุคลากร องคแกรที่เกี่ยวของ
3. โรงเรียนมีการพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูและเอื้ออาทร

OSOI

โรงเรียน
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F 19
หลักสูตรการปรับปรุงพันธุขแ า วแบบบูรณาการ
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ป

ฐมบท และ ปรากฏการณแ
ณ ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอสันทราย

ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอสันทราย เลขที่ ๔๕๘ ถนน สันทราย-แมโจ
ตาบล สันทรายหลวง อาเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม สังกัด สานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม ปใจจุบัน นาย
จารุเศรษฐแ อรุณสิทธิ์ ดารงตาแหนง ผูอานวยการศูนยแการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอสันทราย ไดสรางสรรคแและ
พัฒนา นวัตกรรมการศึกษา หลักสูตรการปรับปรุงพันธุขแ า วแบบบูรณา
การ จนประสบความสาเร็จ
หลักสูตรการปรับปรุงพันธุแขาวแบบบู รณาการ เป็นหลักสูตรที่
ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอสันรายได
จัดท าขึ้ นโดยการถอดองคแค วามรูจ ากประสบการณแข องผูรูภู มิปใ ญ ญา
ผูเชี่ย วชาญดานการพัฒ นาหลักสูต รและกรรมการครูผูผา นการอบรม
หลักสูตรการบริการศัตรูพืชดวยวิธีผสมผสาน ( IPM-Integrated Pest
Management ( ผู แ ทนชุ ม ชน คณะกรรมการสถานศึ ก ษาผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา มารวมกันพัฒนาหลักสูตร เพื่อใหไดหลักสูตรที่ตรงตามความ
ตองการของผูเรียน

OSOI

หลักสูตรการปรับปรุงพันธุแขาวแบบบูรณาการ เป็นหลักสูตรสถานศึกษา (
หลักสูตรทองถิ่น ( โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย หนวยการเรียนรู 19
เรื่องจานวน 200 ชั่วโมง หรือรวมไมนอยกวา 5 หนวยกิต ใชเวลาเรียนรู
4 เดือนหรือ 1 ฤดูกาลเพาะปลูก หนวยการเรียนรูส าระและมาตรการ
เรียนรูประกอบดวย 19 เรื่อง ดังนี้
1. ความสาคัญและประโยชนแของการปรับปรุงพันธแขาว
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2.แนวคิดตามหลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 9 เซนติเมตร
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5.พันธุแขาวและการคัดเลือกพันธุแขาว 4 เซนติเมตร
6. ดินและการเตรียมดิน 4 เซนติเมตร
7.การปลูกกลา 3 เซนติเมตร
8.ระบบนิเวศในแปลงนาในระยะกลา ระยะแตกคอ ระยะตั้งทอง
ระยะออกรองและระยะเก็บเกี่ยว
9.น้า 6 เซนติเมตร
10.ปุย 9 เซนติเมตร
11.แมงในนาขาว 12 เซนติเมตร
12.โรคขาว 9 เซนติเมตร
13.วัชพืช 4 เซนติเมตร

รางวัลเหรี ยญทอง 19 เรื่ อง |

3.การเก็บพันธุแขาวพื้นฐาน 9 เซนติเมตร
4.พันธุแขาวในฝใน 3 เซนติเมตร

OSOI

14. สัตวแศัตรูขาว 2 เซนติเมตร
15.สารเคมีและสารทดแทน 20 เซนติเมตร
16.การเก็บและบันทึกลักษณะประจาพันธุแขาว 5 เซนติเมตร
17.การผสมพันธุแขาว 12 เซนติเมตร
18.การคัดพันธุแขาว 12 เซนติเมตร. และ
19. การเสวนาและทาเสนอผลงาน 18 เซนติเมตร
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ข

อคนพบ
ตนแบบของแนวทางการพัฒนา

OSOI
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จากปฐมบท และปรากฏการณแ ณ ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอสันทราย ใน
เรื่องหลักสูตรการปรับปรุงพันธุแขาวแบบบูรณาการ วิธีจัดกระบวนการเรียนรู โดยการพบกลุมเรียนรูดวยตนเอง เรียน
จากการปฏิบัติจริง ศึกษาดูงานและเรียนรูจากภูมิปใญญา สื่อการเรียนรูจาก
สื่อในแปลงนา ใบงาน ใบความรู สื่อบุคคล สื่ออิเล็กทรอนิคสแและสื่อบุคคล
และกลอง Bauot Box การวัดและประเมินผลกอนและหลังเรียน ประเมิน
จากสภาพจริง ( แฟูมสะสมงาน , ใบงาน ( การมีสวนรวมในการเรียนรู การ
จบหลักสูตร ผูเรียนตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของจานวนการ
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พบกลุม ทั้ง หมดและมี ค ะแนนผา นการประเมิ น ไมน อ ยกวา รอ ยละ 85
ดังกลาวนาไปสูขอคนพบที่เป็นตนแบบสาคัญ ของแนวทางการพัฒนาการ
เรียนรูผานการปฏิบัติจริงอยางมีคุณคายิ่ง
จากขอคน พบ ดังกลาวทาใหพบจุดเดน ของหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรการปรับปรุงพันธุขแ าวแบบบูรณาการ เป็นหลักสูตรที่เกิดจากความ
ตองการของผูเรียนอยางแทจริงและสามารถนาไปใชพัฒนาอาชีพของ
ผูเ รี ย นไดทั น ที การจั ด กระบวนการเรี ย นรู เ น นการฝึ ก ทั กษะการคิ ด
วิเ คราะหแก ารทดลองคน หาค าตอบ การสรุ ปและสร างองคแ ค วามรูเ ชิ ง
ประจักษแ ผานกระบวนการเรียนรู ประกอบดว ย 6 ขั้ น ตอนของการ
เรียนรู ประกอบดวย
1. ขั้นเกริ่นนาเตรียมความพรอมของผูเรียน
2. ขั้นประสบการณแโดยใหผูเรียนทากิจกรรมตางๆใหมี
ประสบการณแตรง
3. ขั้นสะทอนความคิดใหผูเรียนสรางความรูเอง รายงานผลการ
เรียนรูในการทากิจกรรม
4. ขั้นทฤษฎีผูเรียนสามารถสรุปความรูของเรื่องที่กาลังเรียนรูเป็น
การสรุปความคิดรวบยอด
5. ขั้นนาไปใช ผูเรียนสามารถนาความรูไปสูการปฏิบัติในชีวิตจริงและ

6. ขั้นสรุป ผูเรียนรวมกันสรุปกิจกรรมการเรียนรู ซึ่ง
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูนี้ กศน.อาเภอสันทรายได
ทาการศึกษาทดลองใชกับเกษตรกร ในอาเภอสันทราย พบวาเป็น
ปใจจัยที่สงผลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูเรียนไดจริง สามารถนาไป
ขยายผลการจัดกระบวนการเรียนรูในพืน้ ที่อื่นตอไป
จุ ด เด น ของหลั ก สู ต รนี้ คื อ สามารถพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
เกษตรกรเนนคนมีความรูมีทักษะในการเรียนรูและรูชองทางในการ
แสวงหาความรู อยางตอเนื่องตลอดเวลา ซึ่งเป็นคุณลักษณะของบุคคล

การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

จากขอคนพบซึ่งเป็นตนแบบของแนวทางการ
พัฒนาดังกลาว เป็นแรงบันดาลใจใหผูอานวยการศูนยแการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอสันทราย และคณะได
สรางสรรคแและพัฒนา นวัตกรรมการศึกษา หลักสูตรการปรับปรุงพันธุแ
ขาวแบบบูรณาการ จนประสบความสาเร็จในหลากหลายมิติโดยไดจัด
กิจกรรมการเรียนรูโรงเรียนเกษตรกรใหแกกลุมเกษตรกรทานาขาวใน
อาเภอสันทรายตั้งแตปี 2551 ตอเนื่องจนถึงปใจจุบัน โดยนาหลักสูตร
การบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสาน ( Intergratd Pest Management
= IPM ( และหลักสูตรบูรณาการเกษตรกรเขมแข็งตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับประถมศึกษา มาประยุกตแใชในการจัด
กระบวนการเรียนรูใหแกเกษตรกรทานาขาวในตาบลตางๆในอาเภอสัน
ทรายมีผูผานการอบรม จานวน 574 คนและเกษตรกรในโครงการ
ครอบครัวตนแบบเกษตรกรอินทรียแที่ดาเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 53 ครัวเรือน

2557

มิปญ
ใ ญาสรางสรรคแ
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ภู
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แหงการเรียนรู ในสังคมแหงการเรียนรูพ รอมกับการกาวเขาสูการเป็น
พลเมืองอาเซียน ถือเป็นเปูาหมายสาคัญของนวัตกรรมของสถานศึกษา
กศน.สันทราย

152

รางวัลเหรี ยญทอง 19 เรื่ อง |
2557
OSOI

153

ผลของการดาเนินงานกิจกรรมสาคัญดังกลาวพบวาเกษตรกรที่ผานการเรียนรูสามารถลดตนทุนการผลิตมี
ความรูในการบริหารจัดการแปลงนาของตนเอง ภายใตหลักการสาคัญ คือ
ปลูกพืชใหแข็งแรงอนุรักษแศัตรูธรรมชาติ
หมั่นสารวจแปลงนาอยางสม่าเสมอและเกษตรกร คือ ผูเชี่ยวชาญภายใตการจัดกระบวนการเรียนรูให
เกษตรกรมีสวนรวมคิด รวมแกปใญหาแลกเปลี่ยนประสบการณแและสามารถตัดสินใจดวยตนเองซึ่งพบวาเกษตรกร
สามารถลดตนทุนการผลิต ตอรอยละ 90 สามารถทาปุยหมักชีวภาพ ฮอรแโมนนมสดและสารไลแมลงไวใชเอง
 เกิดการรวมกลุมเพื่อชวยเหลือกันและกันในระดับหมูบาน ระดับตาบลและระดับอาเภอโดยมีครู กศน.
ตาบลและ กศน.อาเภอเป็นพี่เลี้ยง ขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆในชุมชน โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรใหมี
คุณสมบัติเป็นเกษตรกรหัวไวใจสู รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
ผลจากการเปิดเวทีกาวตอไปของเกษตรกรอาเภอสันทรายในปี 2555 พบวาเกษตรกรมีความตองการจะ
เรียนรูเรื่องการผลิตพันธุแขาวไวใชเอง เป็นผูผลิตพันธุแขาวขาย เนื่องจากขายไดราคาสูงและตองการมีความรูเรื่องการ
ปรับปรุงพันธุแขาวใหเป็นเอกลักษณแพันธุแขาวของคนในสันทรายในอนาคต ที่ไทยจะกาวเขาสูประชาคมอาเซียนไดเต็ม
ศักยภาพ
ดวยหลักคิดดังกลาว กศน.อาเภอสันทราย ตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นจะตองเรงสงเสริมให
เกษตรกรไดพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยเฉพาะการเพิ่มมูลคาผลผลิต จึงไดจัดทาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
โดยประสานเชิญผูรูภูมิปใญญาและหนวยงานเครือขายที่เกี่ยวของรวมถึงเกษตรกรมารวมกันทาหลักสูตรสถานศึกษา

1.เพื่อใหเกษตรกรทานาขาวไดมีความรู มีทักษะ มี
ประสบการณแสามารถเก็บเมล็ดพันธุแขาวไวใชไดและเป็นการ
อนุรักษแขาวพันธุพแ ื้นเมือง
2.เพื่อใหสถานศึกษาไดมีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร
วิชาอาชีพระยะสั้น จานวน 200 ชั่วโมง 5 หนวยกิต ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูสาหรับเกษตรกรทานาขาวและ
ผูสนใจไดศึกษาเรียนรูตอบสนองตอความตองการของผูเรียน
3.เพื่อประสานความรวมมือและประสานประโยชนแกับภาคีเครือขายทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชนและภูมิปใญญา
ทองถิ่น
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ขึ้น เพื่อใชในการจัดกระบวนการเรียนรูใหแกเกษตรกรทานา
ขาวและผูสนใจไดนาไปศึกษาและพัฒนาตอยอดโดยมี
วัตถุประสงคแสาคัญ อาทิ

ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูในโรงเรียนเกษตรกร IPM เกษตรกรผูผานกระบวนการเรียนรู มี
ความรู มีทักษะและมีประสบการณแสามารถลดตนทุนการผลิตได มีผลผลิตเพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะลดละ
เลิกการใชสารเคมีในการเพาะปลูก สามารถขายขาวไดราคาดี เนื่องจากผลิตขาวอินทรียแ จากการจัดเวทีชาวบานเพื่อ
ติดตามผลความกาวหนาของเกษตรกรทานาขาวและสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรตนแบบดาเนินชีวิตตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 54 ครัวเรือนอาเภอสันทราย พบวาเกษตรกรมีความตองการผลิตพันธุแขาวชุมชนไวปลูกและใน
อนาคตจะรวมกลุมผลิตพันธุแขาวขายและตองการอนุรักษแพันธุแขาวพื้นเมืองไว โดยขอให กศน.อาเภอสันทรายจัดอบรม
ให
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กศน.อาเภอสันทรายไดดาเนินการพัฒนาหลักสูตรการปรับปรุงพันธุแขาวแบบบูรณาการ ตามกระบวนการ
การศึกษา ตามลาดับ ดังนี้
 ศึกษาสภาพปใญหากอนการพัฒนา พบวา
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กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
การปรับปรุงพันธุแขา วแบบบูรณาการ
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กศน.อาเภอสันทรายในฐานะสถานศึกษาที่มุงมั่นสรางสังคมการเรียนรูตลอดชีวิต สูวิถีความพอเพียงเคียง
คูชุมชน มองเห็นถึงความจาเป็นและประโยชนแที่เกษตรกรจะไดรับในการพั ฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพของ
ตนเองใหมีความมั่นคง สามารถแขงขันกับประเทศเพื่อนบานไดในฐานะการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคลอง
กับ แนวทางการพั ฒนาประเทศในแผนพัฒ นาฯฉบั บที่ 11 จึ ง ไดป ระสานหนว ยงานภาคี เครื อข ายทุก ภาคสว นที่
เกี่ยวของรวมถึงผูรู ภูมิปใญญาทองถิ่น ไดแก มูลนิธิการศึกษาไทย กรมการขาวมหาวิทยาลัยแมโจ สานักงานสงเสริม
การเกษตร ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาหลักสูตร ครู กศน.ในพื้นที่และผูแทนเกษตรกร รวมเป็นคณะทางานยกราง
หลักสูตร พรอมกันนั้นไดเสนอโครงการพิเศษเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานใหเกิดผลิตผลอยางเป็น
รูปธรรม นาไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

การพั ฒ นาหลั ก สู ต รในครั้ ง นี้ คณะท างานได ด าหนดกรอบแนวคิ ด ซึ่ ง ประกอบด ว ย แนวทางการจั ด
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอรแ ที่เนนใหความสาคัญ กับการศึกษาหาขอเท็จจริง เกี่ยวกับศักยภาพความ
ตองการของผูเรียน สภาพบริบทของชุมชนและสัง คม ลักษณะของเนื้อหาที่ตองการพัฒนา ทฤษฎีการเรียนรูของ
จอทแน ดิวอี้ ที่เชื่อวา “การศึก ษาคือ ชีวิต ” ดวยการจัดการเรียนรูเนนการเรียนรูแบบบูรณาการ โดยยึดผูเรียนเป็น
สาคัญ โดยกศน.สันทรายมุงจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาฐานคิดสูชีวิตที่พอเพียง บนพื้นฐานปรัชญา “คิดเป็น ”มาเป็น
กรอบแนวคิด เพื่อเป็นขอมูลการออกแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรการปรับปรุงพันธุแขาวแบบบูรณา
การเป็นหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประกอบดวยหนวยการเรียนรู 19 เรื่อง จานวน 200 ชั่วโมง ใชเวลาเรียนรูจากการ
ปฏิบัติจริง 4 เดือน หรือ 1 ฤดูการเพาะปลูก
ผลการดาเนินการปรากฏวามี ผูผานการอบรมสามารถนาความรูทักษะและประสบการณแเรื่องการปรับปรุง
พันธุแขาวไปพัฒนาอาชีพของตนเองใหมีความมั่นคง นอกจากนี้ ผูเรียนสามารถนาผลการเรียนไปขอเทียบโอนหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ไดจานวน 5 หนวยกิต
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 ดาเนินการออกแบบนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนา

ขัน้ ตอนการดาเนินงานพัฒนา ประกอบดวย
1.ศึกษาและเตรียมการขอมูลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรการปรับปรุงพันธุแขาวแบบบูรณาการ ทั้ง
ระดับผูบริหารและผูปฏิบัติ เพื่อปูพื้นฐานความรู ความเขาใจ ความชัดเจนและความมุงมั่นรวมกัน
2.เสนอโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อขออนุมัติและขอรับงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2556
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3.แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการปรับปรุงพันธุแขาวฯ
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4.จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อกาหนดกรอบหลักสูตรการปรับปรุงพันธุแขาวแบบบูรณา
การ

5.แตงตั้งคณะกรรมการดาเนินการประชุมเพื่อ
พิจารณากรอบหลักสูตรฯและวิพากษแหลักสูตรจากผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก
6.ปรับปรุงแกไขรางหลักสูตรตามขอเสนอแนะคา
วิพากษแของผูทรงคุณวุฒิภายนอก
7.นาหลักสูตรที่พัฒนาแลวเสนอขอความเห็นชอบตอ
คณะกรรมการสถานศึกษา กศน.สันทรายแลวนาเสนอขอความ
เห็นชอบตอผูอานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม

9.ประเมินผลที่ไดรับ โดยการวัดและประเมินผลจาก
การสังเกตการมีสวนรวม การทดสอบกอนเรียนระหวางเรียนและ
หลังเรียนจากใบงานและผลการฝึกปฏิบัติจริงในแปลงนา เพื่อ
รวบรวมขอมูลสาหรับการพัฒนาหลักสูตรตอไป
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8.นาหลักสูตรที่พัฒนาแลวไปดาเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนรูใหแกเกษตรกรกลุมเปูาหมาย ตามแผนการจัด
กระบวนการเรียนรูแบบูรณาการที่หลักสูตรกาหนด

บ
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10.จัดวันแสดงผลงานวิชาการ ( Field Day ( ของ
เกษตรกรเพื่อเผยแพรผลงานของเกษตรกรที่ไดเรียนรูไปตลอด
ระยะเวลา 1 ฤดูกาลเพาะปลูก

บทสรุปความสาเร็จจากการดาเนินงานสรางสรรคแและพัฒนาหลักสูตรการปรับปรุงพันธุแขาวแบบบูรณาการ
ในครั้งนี้ไดหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรวิชาระยะสั้น คือ หลักสูตรการปรับปรุงพันธุแขาวแบบบูรณาการและแผนการ
จัดกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ จานวน 200 ชั่วโมง จานวน 1 หลักสูตร
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ทสรุป
ของความสาเร็จ
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สว นผลความส าเร็ จ จากการน าหลั ก สู ต รการ
ปรับปรุงพันธุขแ า วไปจัดกระบวนการเรียนรูสรางคุณูปการ
และประโยชนแสูงสุดแกสถานศึกษาดังนี้
1.สถานศึกษา; มีหลักสูตรทองถิ่นเป็นหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น จานวน 200 ชั่วโมง สาหรับใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหแกเกษตรกรและผูสนใจ เป็นการ
ตอบสนองความตองการของผูเรียนไดตามความตองการ
ของชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นตนแบบการจัดกระบวนการ
เรีย นรู เรื่ องการปรั บปรุ งพั นธุแ ขาวให กับ สถานศึ กษาอื่ น
ไดมาศึกษาดูงานและเผยแพรแกสถานศึก ษาอื่นไดนาไป
ปรั บ ใช ห รือ พั ฒนาตอ ยอด ซึ่ง เป็น ความภาคภูมิ ใ จของ
ผูบริหารสถานศึกษา
2.ครูและบุคลากร; จากการดาเนินงานพัฒนา
หลักสูตรตั้งแตการยกรางหลักสูตร การนาหลักสูตรไปใช
ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการ ครูไดรับความรูทักษะ
และประสบการณแการดาเนินงานทาใหเกิดความมั่นใจ
และมีความมุงมั่นและเกิดศรัทธาในการทาบทบาทของครู
คือผูจัดกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการโดยยึดผูเรียน
เป็นสาคัญ ครูเกิดความภาคภูมิใจที่ตนเองเป็นสวนหนึ่ง
ของความสาเร็จของสถานศึกษาตนแบบและเป็นผูมีสวน
ในความสาเร็จของผูเรียนคือเกษตรกรกลุมเปูาหมาย
สามารถถายทอดองคแความรูที่ไดรับจากประสบการณแตรง
ใหแกเพื่อนรวมอาชีพเดียวกันและผูสนใจทั่วไป
3.ผูเ รีย น ; คื อเกษตรกรกลุม เปูาหมาย ได มี
ความรู มีทักษะและประสบการณแดานการปรับปรุงพันธุแ
ขาวไปใชในการพัฒนาอาชีพของตนใหมีความมั่นคง เกิดความรูสึกภาคภูมิใจตนเอง ผลจากการเขารวมกิจกรรมการ
เรียนรู ฝึกฝนใหผูเรียนไดรูจักคิดวิเคราะหแรักการแสวงหาความรูอยูตลอดเวลาสามารถแกปใญหาไดอยางเหมาะสมและ
ดารงคแชีวิตอยูในสังคมไดอ ยางมีความสุขสอดคลองกับ อัตลักษณแและเอกลักษณแของสถานศึกษาคือ สถานศึกษา
พอเพียง ผูเรียนพอเพียง
4.ชุมชน; จากการนาหลักสูตรการปรับปรุงพันธุแขาวไปดาเนินการในชุมชนจะเกิดบรรยากาศการทางาน
รวมกันสรางความรักความสามัคคีชวยเหลือกันและกัน นอกจากนี้ชวยลดภาวะมลอากาศเป็นพิษ เนื่องจากเกษตรกร

ลด ละ เลิก การใชสารเคมี สงผลใหเกษตรกรและคนในชุมชนมี
สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยคุกคาม เป็นชุมชนแหงการเรียนรู
ตลอดชีวิตและเกิดความภาคภูมิใจเมื่อไดรับยกยองใหเป็นชุมชน
ตนแบบแหง การเรียนรูเรื่ องการปรับ ปรุง พันธุแ ขาวและสามารถ
ดาเนินชีวิตตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.การขยายผลและการเผยแพรพฒ
ั นา อาทิ
 ไดจัดงานวันแสดงผลงานวิชาการของเกษตรกร
ในชวงปลายฤดูเพาะปลูก 1 วัน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
ผูเรียนในระดับอาเภอ

 เป็นสถานที่ดูงานของสมาชิกมูลนิธิการศึกษาไทยได
นาสมาชิกจาก 13 ประเทศ ไดมีการแลกเปลี่ยนประสบการณแการ
จัดการเรียนรูในประเทศของตนเอง และไดรับการชื่นชมและจะ
นาไปปรับใชในบานเมืองของตนเอง
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การศึกษาไทยเรื่องการเปิดโรงเรียนเกษตรกร IPM ในสถานศึกษา
ในสังกัดของสานักงาน กศน.ทั่วประเทศ โดยนาหลักสูตรการ
ปรับปรุงพันธุแขาว ดาเนินการขยายผล โดยเฉพาะศูนยแฝึกและ
พัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน ( ศฝช. ( รับไปดาเนินการ
เต็มรูปแบบ
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 จัดนิทรรศการวันแสดงผลงานวิชาการและการลง
นามบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางสานักงาน กศน.กับมูลนิธิ
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เป็นสถานที่ฝึกงานและดูงานของสถานศึกษาตางๆ
เชน กศน.อาเภอพราว กศน.อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมและ
กศน.อาเภอโพประทับชาง จังหวัดพิจิตร และนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยแมโจ เป็นตน
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ฐมบท และ ปรากฏการณแ
ณ โรงเรียนนาดีหลุมขาววิทยา
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โรงเรียนนาดีหลุมขาววิทยา หมูที่ ๘ ตาบลนาดี อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุแ สังกัด สพปกาฬสินธุแ .
๒เขต ปใจจุบัน นายอารยันตแ แสงนิกลุ ดารงตาแหนง
ผูอานวยการโรงเรียนนาดีหลุมขาววิทยา ไดสรางสรรคแ
และพัฒนา นวัตกรรมการศึกษา ดานแหลงเรียนรู
“โรงเรียนธนาคารนาดีหลุมขาววิทยา”เพื่อเป็นแหลงบม
เพาะ คุณธรรมจริยธรรมดานความมีระเบียบวินัย
และความประหยัดใหเกิดขึ้นในตัวของผูเรียนตั้งแต
เยาวแวัยเพื่อเติบโตเป็นผูใหญที่รูจักวางแผนการดารงชีวิต
ดวยความรอบคอบ ระมัดระวังเพื่อเป็นตนแบบการ
ดารงชีวิตที่ดีสาหรับครอบครัว ชุมชน และสังคมใน
อนาคตจนประสบความสาเร็จ
นวัตกรรม “โรงเรียนธนาคารนาดีหลุมขาว
วิทยา”ดังกลาวเป็นกิจกรรมที่เกิดจากจิตสานึกการ
สรางสรรคแสังคมรวมกันระหวางโรงเรียนนาดีหลุมขาว
วิทยา กับผูปกครองนักเรียน ชุมชน โดยจัดขึ้นเพื่อ
เสริมสรางความมีระเบียบวินัย และนิสัยรักการออม
ใหแกนักเรียน รวมถึงขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนดวย
“โรงเรียนธนาคารนาดีหลุมขาววิทยา”มิใชเป็นเพียงแคกิจกรรมที่จัดทาตามยุคสมัยชั่วครั้งชั่วคราวเทานั้น
หากแตเป็นการดาเนินการที่มีจุดมุงหมายที่ชัดเจนโดยเนนถึงความมั่นคงที่จะไดรับการสืบสานตอไปในอนาคต ดวย
เหตุนี้ “โรงเรียนธนาคารนาดีหลุมขาววิทยา”จึงเปรียบเหมือนเป็นธนาคารจาลองที่ดาเนินการโดยนักเรียนในโรงเรียน
โดยมีครู อาจารยแ เป็นที่ปรึกษา มีนักเรียนเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อน โดยนักเรียนผูปฏิบัติงานใน
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จากปฐมบท และ ปรากฏการณแ ที่เกิดขึ้น ณ โรงเรียนนาดีหลุมขาววิทยา ไดนาไปสูขอคนพบสาคัญที่เป็น
ตนแบบของแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา “โรงเรียนธนาคารนาดีหลุมขาววิทยา”เพื่อสรางคนและสังคมยุค
ใหมใหรูจักการทางานที่มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตยแ
และมีความสุจริต รูจัดอดออม ทั้งนี้เพราะการทางาน
ที่เกี่ยวของกับเงินนั้น ตองมีความซื่อสัตยแและมีความ
สุจริตในระดับสูง รูจกั อดออมเป็นสาคัญ ทั้งนี้เพราะสิ่ง
ดังกลาวเป็นรากฐานที่จะนาไปสูสังคมที่ดี สรางคนยุค
ใหมใหมีระเบียบที่ดีของชีวิต โดยสังคมไมตองเสี่ยงกับ
ความหายนะเพราะการกระทาที่ไมถูกตองของผูที่มีจิต
ละโมบ เห็นแกได คดโกงและเอารัดเอาเปรียบสังคม
โดยไรจิตสานึกที่ดี
ในการดาเนินการดังกลาว โรงเรียนธนาคารนา
ดีหลุมขาววิทยา จะเนนเฉพาะเรื่องการฝากเงินกับถอนเงิน เพื่อปลูกฝใงใหผูเรียนซึ่งยังเป็นเด็กไดคุนเคยกับการที่จะ
รับฝากและถอนเงิน รูจักทาบัญชี รูจักการบริหารชีวิต ประจาวันของตนเองแตวัยเด็ก เพื่อที่โตขึ้นจะไดเป็นผูใหญที่มี
ระเบียบวินัยในการดารงชีวิตบนความซื่อสัตยแ สุจริตเป็นแบบอยางแกอนุชนรุนหลังสืบไป
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ข

อคนพบ
ตนแบบของแนวทางการพัฒนา
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โรงเรียนธนาคารเป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ มี
ความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธแที่ดี ซึ่งเจาหนาที่ของโรงเรียน
ธนาคารประกอบดวยนักเรียนเป็นผูปฏิบัติงาน ทาหนาที่ผูจัดการ พนักงาน
การเงิน พนักงานบัญชี พนักงานติดตอ และพนักงานลงรายการ ที่
ดาเนินการอยางมีมาตรฐานในระดับสากล
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ภู

มิปญ
ใ ญาสรางสรรคแ
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

จากขอคนพบดังกลาวไดพัฒนาไปสูภูมิปใญญาสรางสรรคแการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลาว ซึ่งผลการ
ดาเนินกิจกรรมโรงเรียนธนาคารนาดีหลุมขาววิทยา ได
ประสบความสาเร็จเป็นอยางยิ่ง โดยเริ่มดาเนินการมา
ตั้งแตปีการศึกษา ๒๕๕๔ ซึ่งปใจจุบันนักเรียน และครู
รางวัลเหรี ยญทอง 19 เรื่ อง |

ทุกคนมีสมุดคูฝาก และมียอดเงินฝากรรวมทั้งสิ้น
๕๒๐,๒๒๓.๓๔ บาท
ความสาเร็จที่เป็นรูปธรรมอยางชัดเจนดังกลาว
ทาใหสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุแตระหนักถึง
ความสาคัญของนวัตกรรม “โรงเรียนธนาคารนาดีหลุม
ขาววิทยา” ดวยการสงเสริมและสนับสนุนอยางตอเนื่อง
2557

ทัง้ นีเ้ พราะเห็นวาเป็นกิจกรรมที่สง เสริมใหนกั เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะดานความมีระเบียบวินัย
และการรูจักอดออม โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๖
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุแ ไดมอบเกียรติบัตรเชิดชูความดีของนักเรียนที่สมควรไดรับยกยองใหเป็น
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ตัวอยางที่ดีแกเด็กและเยาวชน จานวน ๑๖ คน
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ความสาเร็จในการสรางสรรคแและพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา “โรงเรียนธนาคารนาดีหลุมขาววิทยา”ที่สามารถ
สรางคน สรางสังคมที่ดีจนไดรบั การยอมรับใหเป็นแหลง
เรียนรูด า นคุณธรรมของนักเรียน โดยมีการเชื่อมโยงใหได
นักเรียนไดพฒ
ั นาตนเองไปสูการเรียนรูแ บบโครงงาน โดยใช
โรงเรียนธนาคารเรียนรูสูโครงงานคุณธรรม สงผลใหโรงเรียน
นาดีหลุมขาววิทยาไดรบั รางวัลโครงงานคุณธรรมจากการ
แขงขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนถึง ๓ ปีตอ เนือ่ งกัน (ปี
การศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๖( ดังนี้
 รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง โครงงานคุณธรรม ระดับชัน้ ป. ๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๑ (ปีการศึกษา ๒๕๕๔(
 รางวัลเกียรติบตั รเหรียญเงิน โครงงานคุณธรรม ระดับชัน้ ป. ๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๒ (ปีการศึกษา ๒๕๕๕(
 รางวัลเกียรติบตั รเหรียญทอง โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป. ๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓ (ปีการศึกษา ๒๕๕๖(
จุดเดนทีช่ ดั เจนของนวัตกรรม “โรงเรียนธนาคารนาดีหลุมขาววิทยา” นั้นประกอบดวย
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ทสรุป
ของความสาเร็จ
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 นวัตกรรม “โรงเรียนธนาคารนาดีหลุมขาววิทยา” เป็นนวัตกรรมที่เป็นรูปธรรม สามารถปฏิบัติไดจริง และยังสงผล
 เป็นนวัตกรรมที่เสริมสรางความรับผิดชอบ ความประหยัดออดออม ซึ่งสามารถตรวจสอบไดจาก
การปฏิบัติหรือการฝากเงินของนักเรียนวามีมากหรือนอยเพียงใด หรือมีความตอเนื่องสม่าเสมอหรือไม
 นักเรียนทีจ่ บชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๖ จะไดรบั อนุญาตใหถอนเงินและปิดบัญชี ดังนัน้ นักเรียนจะมีเงิน
จากการออมไปใชในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งถือเป็นการลดภาระของผูปกครองซึ่งสวนใหญประกอบอาชีพ
การเกษตรและมีฐานะยากจน
 สถานศึกษาทีม่ าศึกษาดูงานนวัตกรรม “โรงเรียนธนาคารนาดีหลุมขาววิทยา” สามารถนาไปปฏิบัติ
ไดโดยงาย เพราะมีระบบและโครงสรางที่กาหนดไวอยางชัดเจน
นวัตกรรม “โรงเรียนธนาคารนาดีหลุมขาววิทยา” ประสบความสาเร็จในการบริหารจัดการจนเป็นที่ยอมรับ
ดังจะเห็นไดจากการมาศึกษาดูงานถึงกระบวนการดาเนินงานจากหนวยงานตาง ๆ ซึง่ ถือเป็นการขยายผลและเผยแพร
ผลการดาเนินงานใหเป็นที่ประจักษแ อาทิ
 นักศึกษาระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 คณะครูและผูบ ริหารจากสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต ๓, รอยเอ็ด เขต
๑ เป็นตน
 คณะศึกษาดูงานจากหนวยงานดานการศึกษาตางๆ เป็นตน

G 72

การพัฒนาแหลงเรียนรูท างธรรมชาติ
( โครงการ “ ไซ – พัฒนแ (
สูก ระบวนการเรียนการสอนและพัฒนาทองถิน่

ป

1. ฐานผูผลิต 2. ฐานผูบริโภค 3. ฐานผูยอยสลาย 4. ฐานธรณีวิทยา ( ดินหินแรในทองถิ่น( 5. ฐานศึกษา
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การพัฒนาแหลงเรียนรูท างธรรมชาติ (โครงการ “ไซ – พัฒนแ) “สู
กระบวนการเรียนการสอนและพัฒนาทองถิ่นเป็นการพัฒนาปุาชุมชนที่ ”
เดิมเป็นปุาเสื่อมโทรมและเป็นปุาที่สรางขอขัดแยงในทองถิ่นเนื่องจากการ
บุกรุกที่ดินสาธารณะ จานวน100 ไร กระบวนการพัฒนาเริ่มตนตั้งแตปี
พ.ศ. 2528 โดยพัฒนาใหเป็นสถานที่จัดประสบการณแการเรียนรูที่
ประกอบดวยความหลากหลายทางชีวภาพใหกับผูเรียนในชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการจัดการเรียนรูกลุมสาระวิชา
วิทยาศาสตรแ สาหรับเครือขายครูวิทยาศาสตรแระดับโรงเรียน กลุมโรงเรียน และระดับจังหวัด ตั้งแตระดับอนุบาล ถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เนื่องจากผูเสนอผลงานพรอมกับคณะครู คณะนักเรียน และ ชุมชน รวมพัฒนาแหลงเรียนรู
เป็นฐานการเรียนรูวิทยาศาสตรแทางธรรมชาติจานวน 12 ฐาน ไดแก
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โรงเรียนบานคอ หมู 1 ตาบล บานคอ อาเภอ โนนสัง จังหวัด
หนองบัวลาภู สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลาภู เขต 1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ปใจจุบัน นายเตียง ทองผา ดารงตาแหนง
ผูอานวยการโรงเรียนบานคอ ได้สร้างสรรค์และพัฒนา นวัตกรรมการศึกษา
ด้าน แหลงเรียนรู “การพัฒนาแหลงเรียนรูท างธรรมชาติ (โครงการ “ไซ –
พัฒนแ”) สูกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนาทองถิน่ ” จนประสบ
ความสาเร็จ
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ฐมบท และ ปรากฏการณแ
ณ โรงเรียนบานคอ
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ชีวิตสัตวแ 6. ฐานปลูกพืชเป็นกลุมดาวจักรราศี 7. แหลงน้าเพื่อการศึกษา 8.
ฐานพืชสมุนไพร 9. ฐานดูดาวบนทองฟูา 10. ฐานการเกิดวัฏจักรตางๆ 11.
ฐานจุดบองไฟ 12 (จรวด(. ฐานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ( คายลูกเสือ(

ข
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อคนพบ
ตนแบบของแนวทางการพัฒนา
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จากปฐมบท และ ปรากฏการณแ ณ โรงเรียนบานคอ กรณี “การพัฒนาแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ (โครงการ
“ไซ – พัฒนแ) สูกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนาทองถิ่น ดังกลาวนั้น ในปีพุทธศักราช ชุมชนเกิดวิกฤตปุา 2528
ชุมชน และ ที่ดินสาธารณประโยชนแถูกบุกรุก ทาลาย เพื่อยึด
ครองที่ดินเป็นสมบัติสวนตน ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่คน
ในชุมชนขาดความตระหนักในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ จน
สงผลใหปุาชุมชนเสื่อมโทรมและเกิดปใญหาขอขัดแยงระหวางคน
ในชุมชนขึ้น
ดวยเหตุผลดังกลาว ผูบริหาร และ คณะครูโรงเรียนบาน
คอ ตระหนักถึงปใญหาดังกลาววาหากปลอยทิ้งไวโดยไมแกไข
ปใญหาดังกลาวแลว ในอนาคตปุาชุมชนจะไมเหลือไวใหลูกหลาน
ความขัดแยงมีแนวโนมขยายเป็นกรณีพิพาทมากยิ่งขึ้น จึงไดนา
นักเรียนกลุมหนึ่งสารวจพื้นที่เพื่อฟืน้ ฟูสภาพปุาที่เสื่อมโทรม และ
เริ่มตนพัฒนาเป็นแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ – ไซ”โครงการ(
(”พัฒนแจากนั้นเป็นตนมา
การพัฒนาและฟื้นฟูแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ
(”พัฒนแ – ไซ”โครงการ(ไดทาควบคูไปกับการพยายามบูรณาการ
การเรียนรูที่ใชแหลงเรียนรูเขากับแผนการจัดการเรียนการวิชาใน
กลุมสาระตางๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรแใหกับครูผูสอนและผูเรียน ทั้งในระดับโรงเรียน
อาเภอ และจังหวัด ดวย

กระบวนการและเนื้อหาสาระไปพรอมๆกัน ในขณะเดียวกันยัง
เป็นการสอดแทรกแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษแสิ่งแวดลอมและ
แนวคิดดานคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสาแกผูเรียน จะสงผล
ใหผูเรียนเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ รัก
ทองถิ่น รับผิดชอบตอสังคม และมีทักษะชีวิตทางานรวมกับผูอื่น
ตลอดจนสามารถปรับตัวเองใหใชชีวิตไดอยางเหมาะสมและ
พอเพียงไปโดยปริยาย

มิปญ
ใ ญาสรางสรรคแ
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
2557
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ผูบริหาร ครู และคณะผูพัฒนาแหลงเรียนรูทาง
ธรรมชาติ (”พัฒนแ – ไซ”โครงการ(ไดบูรณาการดวยการนา
แหลงเรียนรูทางธรรมชาติที่มีอยูที่หลากหลาย มาใชในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับบริบทของการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานในสภาพปใจจุบัน เพราะจะชวยสงเสริม
ใหผูเรียนมีโอกาสใชความคิด ประสบการณแ ความสามารถ และ
ทักษะตางๆ ไดอยางหลากหลาย กอใหเกิดการเรียนรูทักษะ

1. เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ โครงการ(
ไซ“– พัฒนแ(” เพื่อนามาใชในกระบวนการเรียนการสอน ทั้ง
ในระดับตาบล ระดับอาเภอ และระดับจังหวัด
2. เพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะในเชิงอนุรักษแฟนื้ ฟูสภาพ
ปุาชุมชนใหเพิ่มความอุดมสมบูรณแและปูองกันการบุกรุก
3. เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมของผูที่มีสวน

OSOI

จากขอคนพบดังกลาวไดนาไปสู ภูมปิ ญ
ใ ญาสรางสรรคแการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา “การพัฒนาแหลง
เรียนรูทางธรรมชาติ ( โครงการ “ ไซ – พัฒนแ ( สู
กระบวนการเรียนการสอนและพัฒนาทองถิ่น ภายใต
วัตถุประสงคแสาคัญ ประกอบดวย
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เกี่ยวของ และปลุกจิตสานึกในการพัฒนาทองถิ่นอยาง
ยั่งยืน
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4.เพื่อเป็นแหลงพักผอนหยอนใจ และเป็นสถานที่
ประกอบกิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรม และกีฬาของชุมชน
การดาเนินการภายใตวัตถุประสงคแดังกลาว ใช
กระบวนการพัฒนาผลงานผลงานหนึง่ โรงเรียน หนึง่
นวัตกรรม โดยสรุปดังนี้
1.ชวงวิกฤต ไดแกชวงกอนปี พ.ศ. 2528 เป็น
ชวงเวลาที่ปุาชุมชน ที่สาธารณะถูกบุกรุก ทาลาย และ
เกิดความขัดแยงในชุมชนเรื่องที่ดินสาธารณะ และในชวง
นั้นทางโรงเรียนบานคอขาดแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ
สาหรับการจัดกระบวนการการเรียนรู
 2.ชวงฟืน้ ฟู ไดแก ชวงปี พ.ศ. 2528 –
2540 เป็นชวงที่ครู นักเรียน และชุมชน เริ่มสารวจพื้นที่
เพื่อฟื้นฟูสภาพปุาที่เสื่อมโทรม และเริ่มตนพัฒนาเป็น
แหลงเรียนรูทางธรรมชาติ ( “โครงการไซ – พัฒนแ”) โดยการปลูกปุาในพื้นที่เสื่อมโทรม สนับสนุนใหคนในชุมชน
ปลูกไมเศรษฐกิจ ไมโตเร็วในพื้นที่ของตนเพื่อลดการตัดไมทาลายปุาชุมชน นอกจากนี้มีการไถและถมดินเพื่อปรับ
พื้นที่ใหพัฒนาใหเหมาะสมกับการเป็นแหลงเรียนรู
3.ชวงพัฒนา ไดแก ชวงปี พ 2546 – 2530 .ศ.เป็นชวงที่ทาคูขนานไปกับชวงฟื้นฟู มีการกาหนดโซน
พื้นที่ๆไดเริ่มฟื้นฟูในปี ไดแก 2528

OSOI

โซนฐานเรียนรูวิทยาศาสตรแทางธรรมชาติจานวน ฐาน 10
โซนสนามกีฬา
โซนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม
โซนปุาชุมชน
โซนอาคารถาวร เชน หองปฏิบัติการ หองสมุด
เสนทางศึกษาสวนวิทยาศาสตรแเชิงอนุรักษแ
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ความสาเร็จของผลงานที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน มีหลากหลายมิติโดยสรุป อาทิ โรงเรียนบานคอมีแหลง
การเรียนรูที่สามารถจัดประสบการณแการเรียนรูใหแกนักเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแ
รวมถึงเป็นที่จัดกิจกรรม และแหลงความรูใหกับรายวิชาอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรม
ของชุมชนดวย
 ผูเรียนไดใชแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ (”พัฒนแ-ไซ“ โครงการ( ทั้งในและนอกหลักสูตร เชน การศึกษา
เรื่องหวงโซอาหาร ประเภทของพืชและสัตวแ การเรียนรูฐานความรูทั้ง 12 ฐาน การศึกษาดูนก การศึกษาปรากฏการณแ

2557
OSOI

บ

ทสรุป
ของความสาเร็จ
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กระบวนการ และ ขัน้ ตอนการออกแบบนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนา
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ทางธรรมชาติที่สาคัญ อาทิ สุริยุปราคา ฝนดาวตก ฯลฯ ทาให
ผูเรียนมีโอกาสเรียนรูจากสภาพจริง ทาใหการเรียนรูมี
ความหมาย และเนนผูเรียนเป็นศูนยแกลาง โดยเปิดโอกาสให
ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูไ ดเป็นอยางดี
ผูเรียนไดแรงบันดาลใจในการทาโครงงาน
วิทยาศาสตรแจากการไดใชแหลงเรียนรูธรรมชาติ โครงการ(
(”พัฒนแ-ไซ“ทั้งการทาโครงงานในระดับโรงเรียน และการทา
โครงงานเพื่อการแขงขัน สาหรับโครงการที่ไดรางวัลระดับจังหวัด ไดแก โครงงานเสนใยจากสัปปะรด (เหรียญทอง(
และ โครงงานสม (เหรียญเงิน( โครงงานซักผาดวยผลหนามแทงุนไพรไลแมลง (เหรียญเงิน( ฯลฯ
 ผูเรียนไดมีโอกาสเป็นผูเก็บตัวอยางดิน หิน แร พืช และสัตวแที่พบในแหลงเรียนรูธรรมชาติ โครงการ(
(”พัฒนแ-ไซ“ ฯลฯ
 ครูไดแนวคิดในการจัดการเรียนรูตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาและวิธีการสอนใหเด็กเกิดการเรียนรูอยาง
กระตือรือลน
ครูไดแนวคิดในการใชประโยชนแจากการแหลงการเรียนรูเพื่อการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแอยางมี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการเรียนรูของเด็ก
 ครูเห็นความสาคัญในการใชแหลงเรียนรูทางธรรมชาติเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ
และเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาแหลงเรียนรูสาหรับเด็ก ฯลฯ
ผูบริหารไดสงเสริมและสนับสนุนการใชแหลงเรียนในการจัดการเรียนการสอน ทั้งในและนอกหลักสูตร
และการอบรมเครือขายครูวิทยาศาสตรแ อีกทั้งยังสนับสนุนใหใชพื้นที่แหลงเรียนรูธรรมชาติ (”พัฒนแ-ไซ“ โครงการ(ใน
การแขงขันกีฬาระหวางกลุมโรงเรียน และกิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรมของชุมชนดวย
 ผลจากการใชนวัตกรรมที่เกิดขึ้นกับ ชุมชน ปราชญแชุมชน มีพื้นที่จัดกิจกรรมและพื้นที่เรียนรูด าน
วัฒนธรรม สังคม ของชุมชน โดยชุมชนใชพื้นที่จัดงานบุญบั้งไฟ บุญแจกขาว งานมวยเพื่อการกุศล งานแขงขันกีฬา
ฯลฯ และเป็นแหลงพักผอนหยอนใจและแหลงอาหารของคนในชุมชนอีกดวย

ฯลฯ
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อูไ ทยพวนมวนหูหมูเ ฮาเรือ่ งหมอฮอม...แบบ PDCA

1

ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลทุง โฮง

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลทุงโฮง เลขที่ 213 ตาบล ทุงโฮง อาเภอเมือง จังหวัดแพร สังกัด อปท.
เทศบาลทุงโฮง จังหวัดแพร ปัจจุบัน : นางจุฬาลักษณ์ บัวชุม ดารงตาแหนง ผูบริหารโรงเรียน อนุบาลเทศบาล
ตาบลทุงโฮง ผูบริหาร คณะครู และผูเกี่ยวของไดสรางสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดานการจัดกระบวนการ
เรียนรู อูไ ทยพวนมวนหูหมูเ ฮาเรือ่ งหมอฮอม...แบบ PDCA จนประสบความสาเร็จ
ปฐมบท และ
ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตาบลทุง โฮง
ในการจัดทานวัตกรรม
การศึกษา “อูไ ทยพวนมวนหู
หมูเฮาเรือ่ งหมอฮอม...แบบ
PDCA” ดังกลาว เป็นมิติใหม
ทางความคิดทามกลางกระแส
การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่
นิยม และชื่นชมภูมิปัญญา
ตางชาติในหลากหลายรูปแบบ
โดยสรางสรรค์นวัตกรรม
การศึกษาบนพื้นฐานวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของบรรพบุรุษ ทั้งนี้

ข

อคนพบ
ตนแบบของแนวทางการพัฒนา
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1.กิจกรรมการเรียนรูภาษาไทยพวนวันละ
คา, เลาขานตานานประเพณีกาฟูา
2.กิจกรรมการเรียนรูโครงงานในชั้นเรียน
เรื่องการสรางภาพจากเศษผาหมอฮอม
3. กระบวนการเรียนรูเรื่องผาหมอฮอมผาน
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ตามหนวยการจัด
ประสบการณ์เรื่องภูมิปัญญาทองถิ่น
4.กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
เยี่ยมชมแหลงผลิตผาหมอฮอม
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เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูและพัฒนาการเรียนรูไ ด
จากประสบการณ์จริง คิดเป็น ทาเป็น แกปัญหาเป็น
อยางเต็มศักยภาพ
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา อูไ ทยพวน
มวนหูหมูเฮาเรือ่ งหมอฮอม...แบบ PDCA ดังกลาว
เป็นการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิด
พัฒนาการอยางสมบูรณ์ใน 4 ดาน ไดแก ดาน
รางกาย ดานอารมณ์ ดานสังคม และดานสติปัญญา
ผานกิจกรรม 4 กิจกรรม ไดแก

OSOI

จากปฐมบท และ ปรากฏการณ์ ณ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลทุงโฮง
นาไปสู ข อ คน พบซึ่ง เป็ นต น แบบส าคัญ ของ
แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลาวอยางเป็นระบบ ผานการจัดกระบวนการเรียนรูแบบ PDCA

2

2557
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ภู

มิปญ
ั ญาสรางสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

จากขอคนพบซึง่ เป็นตนแบบสาคัญของแนวทางการ
พัฒนา ที่ผานมา ผูบริหาร คณะครู และผูที่เกี่ยวของไดพัฒนาสิ่ง
ที่คนพบไปสูภูมิปัญญาสรางสรรค์นวัตกรรมการศึกษาอยางเป็น
ระบบขึ้นในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลทุงโฮงซึง่ เป็นโรงเรียน
ขนาดเล็กเปิดทาการสอนโดยใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2546 โดยเนนพัฒนาการ 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย
ดานอารมณ์ ดานสังคม ดานสติปัญญา ผานกิจกรรม 6 หลัก ซึ่ง สามารถสนทนาโตตอบได แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กันไดดี รูจักการเชื่อมโยงกับชีวิตประจาวัน นาประสบการณ์ของตนเองมาถายทอดใหเพื่อฟัง สงเสริมผูเรียนใหมีใหมี
การเรียนรูที่หลากหลาย เด็กๆรูจักสังเกตสิ่งตางๆรอบตัว จัดบรรยาการที่เอื้อตอการเรียนรูตามบริบทของชุมชน
ฯลฯ
วัตถุประสงค์สาคัญ ในการจัดการเรียนรูตามรูปแบบดังกลาว ประกอบดวย
1.เพื่อใหนักเรียนมีพัฒนาการครบ 4 ดาน ผานกิจกรรมฮูไทยพวนมวนหู หมูเฮาฮูเรื่องหมอฮอม
2.เพื่อใหนักเรียนสามารถนาเศษผาหมอฮอมที่เหลือใชมาประดิษฐ์เป็นสื่อของเลนได
3.เพือ่ ใหนกั เรียนสามารถเชือ่ มโยงถภาษาทองถิน่ ภาษากลางและภาษาตางประเทศจากการสือ่ ความหมาย
ได
4.เพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนรูผานการปฏิบัติจริงได
5.เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น

จากกระบวนการ PDCA ดังกลาว ไดนาไปสูกระบวนการ
บริหารจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนอยางเป็นระบบ ตามขั้นตอนตางๆ

OSOI

ดังนี้

3

Checking ( ตรวจสอบปฏิบัติตามแผน )
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Planing ( การวางแผน )
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บ

ทสรุป
ของความสาเร็จ

 ดานนักเรียน อาทิ
นักเรียนมีพัฒนาการทั้ง 4 ไดแกดานรางกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาเหมาะสมกับวัย

OSOI

ความสาเร็จจากการสรางสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา อูไ ทยพวนมวนหูหมูเ ฮาเรือ่ งหมอ
ฮอม...แบบ PDCA ประสบความสาเร็จในหลากหลายมิติ โดยสรุป อาทิ

4

 นักเรียนไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริงมีความสนใจตามศักยภาพ
 นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอตนเองและผูอื่น อยูรวมกับผูอื่นไดอยามีความสุข เป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวและชุมชน ฯลฯ
 ดานครูผูสอน อาทิ
 ครูผูสอนมีความรู ความเขาใจ และมีสวนรวมในการใชนวัตกรรม
 ครูจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับนวัตกรรม
 มีการพัฒนาครูใหไดรับการพัฒนาดานภาษาทองถิ่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สอดคลองกับ
นวัตกรรมกระบวนการเรียนรูใหเกิดกับตัวผูเรียน

OSOI
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 ดานผูบ ริหาร ชุมชนและกรรมการสถานศึกษา

5

ผูบริหารสถานศึกษาไดรับการยอมรับจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครองนักเรียน
ชุมชน หนวยงานตนสังกัด ตลอดจนหนวยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเขามาศึกษา เยี่ยมชมกระบวนการ
เรียนรูผานกิจกรรม อูไทยพวนมวนหูหมูเฮาฮูเรื่องหมอฮอม และการจัดแหลงการเรียนรูภายในโรงเรียน เป็นตน
ฯลฯ

A37

ป

“บริษทั มานกกดุงวิทย์ พิชิตโลกรอน จากัด”

2557
OSOI

โรงเรียนบานดุงวิทยาเลขที่ 117 หมู 3 ถนนสันติสุขตาบล ศรีสุทโธอาเภอ บานดุงจังหวัดอุดรธานี สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปัจจุบัน นายชัยนาท พรมมาลุน ดารงตาแหนง ผูอานวยการ
โรงเรียน ไดสรางสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดานการ
จัดกระบวนการเรียนรู“ บริษทั มานกกดุงวิทย์พชิ ิตโลกรอนจากัด”
จนประสบความสาเร็จ
ปฐมบทและปรากฏการณ์ ณโรงเรียนบานดุงวิทยาในการ
สรางสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลาว เป็นนวัตกรรม
การศึกษาดานการจัดกระบวนการเรียนรู เรื่อง บริษัทมานกกดุง
วิทย์พิชติ โลกรอนจากัด”โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อ
1. พัฒนาผลงานโครงงานของนักเรียนสูก ารดาเนินงานทาง
ธุรกิจ
2. ศึกษาการดาเนินงานทางธุรกิจของบริษทั มา“ นกกดุง
วิทย์ พิชิตโลกรอน จากัด” ซึ่งไดพัฒนาตอยอด จากผลงาน
โครงงานของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง จากเสือ่ กก “
”ยกระดับเป็นมานสวยสด ชวยลดโลกรอน รายวิชาชีววิทยา
พื้นฐาน หนวยการเรียนรู เยาวชนไทย ใสใจสิ่งแวดลอม นอมนา“
”เศรษฐกิจพอเพียงเป็นลาดับมา ตั้งแตปีการศึกษา 2555 จนถึง
ปัจจุบัน ที่กระบวนการเรียนการสอนเปิดโอกาสใหนักเรียนได
สารวจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น รวมกันอภิปรายปัญหาและหาแนวทางแกไขปัญหา วางแผนแกปัญหา
ลงมือปฏิบัติ ศึกษาคนควาดวยตนเอง และรวมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จนนักเรียน
เกิดการคนพบความรูอยางมีคุณคา มีประโยชน์ทั้งตอ
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ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนบานดุงวิทยา
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ตนเอง ชุมชน และสิ่งแวดลอม เนื่องจากเป็นการใชวัสดุจาก
กกที่หางายในทองถิ่น มาออกแบบทามานกันแดดในบานเรือนหรือ
สานักงาน แทนการใชวัสดุจากผาทอหรือพลาสติกจากโรงงาน
อุตสาหกรรมซึ่งตองใชพลังงานเชื้อเพลิงเป็นปริมาณมากเป็นการ
ชวยสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นของอาเภอบานดุง และยังชวยลด
ภาวะโลกรอน เพิ่มมูลคาใหแกตนกก และรวมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ข

อคนพบ
ตนแบบของแนวทางการพัฒนา
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จาก ปฐมบทและปรากฏการณ์ ณโรงเรียนบานดุงวิทยาดังกลาว เป็นพลังสรางสรรค์ที่สาคัญซึ่งนาไปสู ขอ
คนพบซึ่งเป็นตนแบบของแนวทางการพัฒนาตอยอดความคิดสรางสรรค์ให
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยไดนาผลงานดังกลาวเขาประกวดตามโครงการ
เยาวชนสืบสานวัฒนธรรมรักษ์ทองถิ่นสิ่งแวดลอม วุฒิสภา โดยใชชื่อโครงงาน
วา กทอเสถั“ื่อกก ยกระดับเป็นมาน สืบสานวัฒนธรรมทองถิน่ รักษ์
สิง่ แวดลอม” ซึ่งผลงานที่สงประกวดไดถูกพัฒนาใหวิจิตรงดงามและมีคุณภาพ
มากกวาเดิม โดยไดเรียนรูเพิ่มเติมจากชุมชนทอเสื่อกก ผูนาชุมชน และ
ปราชญ์ทองถิ่น
ผลจากความคิดสรางสรรค์ดังกลาว ผลงานเสืถักทอ“อกก ยกระดับเป็น
มาน สืบสานวัฒนธรรมทองถิน่ รักษ์สงิ่ แวดลอม” ไดรับรางวัลชนะเลิศ ไดรับ
เกียรติบัตรและเงินรางวัลจานวน 10,000 บาท จากวุฒิสภา ทาใหมีชื่อเสียง
ปรากฏเป็นที่รูจักและเป็นที่ยอมรับของสังคมในวงกวาง สงผลใหในเวลาตอมา

7

ไดมีโอกาสแสดงนิทรรศการบอยครั้ง มีผูสนใจผลงานและตองการใหผลิตจาหนายเป็นจานวนมาก เนื่องจากเป็นผลงานที่มี
ความแปลกใหม สวยงามโดดเดน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม
มิปญ
ั ญาสรางสรรค์

ดวยตนเองในการนาผลงานโครงงานมาดาเนินธุรกิจอยางถูกตองตามรูปแบบการ
ดาเนินธุรกิจและหลักบรรษัทภิบาล ที่ฝึกคุณลักษณะของนักเรียนเรื่องความ
ซื่อสัตย์ โปรงใส ตรวจสอบได จริงใจ และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ โดยมีครูที่ปรึกษาคอย
ใหคาแนะนา และดูแล ในชวงการดาเนินธุรกิจ ในระยะ 4 เดือนระหวางเดือน
สิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2556 โดยมีการประสานงานกับผูเกี่ยวของ เชน
คณะครู นักเรียน สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนบานดุงวิทยา สมาคมศิษย์เกา
โรงเรียนบานดุงวิทยา จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ตองใช หาลูกคา จากนั้นดาเนินงาน
ตามขั้นตอนตางๆไปตามลาดับอาทิ การออกแบบนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนา
นวัตกรรมการดาเนินธุรกิจ บริษัท “มานกกดุงวิทย์ พิชิตโลกรอน จากัด” กาหนดกรอบแนวคิดในการออกแบบ
นวัตกรรมการพัฒนาไว ดังนี้
นวัตกรรมที่ใชพฒ
ั นา คือการจัดการเรียนรูแบบ
เนนประสบการณ์ (Experiential Learning)
จากการดาเนินธุรกิจ ซึ่งมี 2 ขั้นตอนคือ
1. นักเรียนพิจารณาทบทวนปรับปรุง
พัฒนาผลงานโครงงานโดยการวิเคราะห์ทาง
ธุรกิจและจัดนิทรรศการแสดงผลงาน สูการ
ดาเนินงานทางธุรกิจ
2. นักเรียนดาเนินธุรกิจบริษัท “มาน
กกดุงวิทย์ พิชิตโลกรอน จากัด”ตามโครงการ
“กรุงไทย- ยุววาณิช”

2557

จากขอคนพบซึง่ เป็นตนแบบของแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลาวจนประสบความสาเร็จ
ในเบื้องตนกลายเป็นแรงบันดาลใจเพื่อใหเกิดภูมิปญ
ั ญาสรางสรรค์การพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา เพื่อกาวตอไปขางหนาดวยการสมัครเขารวมโครงการ “
กรุงไทยยุววาณิช 2556” ของธนาคารกรุงไทย จดทะเบียนเป็นบริษัทจาลอง
ตามแนวคิด น สืบสานวัฒนธรรมทองถิน่ รักษ์จากเสือ่ กก ยกระดับเป็นมา“
”สิง่ แวดลอม พรอมเพิม่ มูลคา ซึง่ เป็นกิจกรรมที่ฝึกใหนักเรียนไดศึกษาและปฏิบัติ

รางวัลเหรี ยญเงิน 30 เรื่ อง | [Pick the date]

การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ผลทีไ่ ด
1. นักเรียนวิเคราะห์ทางธุรกิจได
พัฒนาผลงานใหสวยงาม ประณีต และจัด
แสดงในงานนิทรรศการตางๆ ได
2.ความสาเร็จของการดาเนิน .
มานกกดุงวิทย์ พิชิตโลก“ ธุรกิจบริษัท
กรุงไทยยุ“ ตามโครงการ”รอน จากัด
ที่มีตอนักเรียน โรงเรียน ”ววาณิชและ
ชุมชน

OSOI
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จากกรอบแนวคิดขางตน ทฤษฎีที่นามาใช คือการจัดการ
เรียนรูแบบเนนประสบการณ์ (Experiential Learning)
(ทิศนา
แขมมณี. 2548 : 131) เพื่อใหการจัดการเรียนรูโดยเนน
ประสบการณ์ หมายถึง การดาเนินการอันจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ตามเปูาหมาย โดยใหผูเรียนไดรับประสบการณ์ (Experience) ที่จาเป็น
ตอการเรียนรูในเรื่องที่เรียนรูมากอน แลวจึงใหผูเรียนยอนไปสังเกต
ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นมาคิดพิจารณาไตรตรองรวมกัน จนกระทั่ง
ผูเรียนสามารถสรางความคิดรวบยอดในเรื่องที่เรียนรู แลวนา
ความคิดเหลานั้นไปประยุกต์ใชในสถานการณ์ใหมๆ ตอไปฯ
การศึกษาและพัฒนาครั้งนี้จึงเนนการลงมือปฏิบัติของ
นักเรียนจากประสบการณ์ตรง ไดแก
การใหนักเรียนพิจารณาทบทวนผลงาน โดย
การวิเคราะห์ทางธุรกิจ จากนั้นปรับปรุงและพัฒนาผลงาน
ใหนักเรียนเรียนรูดวยการปฏิบัติจากการจัด
นิทรรศการและนาเสนอผลงาน ในงานตางๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน เชน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ งานทักษะวิชาการโรงเรียน งานศิลปหัตถกรรมระดับภาค เป็นตน
 การดาเนินธุรกิจบริษัท “มานกกดุงวิทย์ พิชิตโลกรอน จากัด” ตามโครงการ “กรุงไทยยุววาณิช”

บ

ทสรุป
ของความสาเร็จ

OSOI

ผลจากการสรางสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา “บริษัทมานกกดุงวิทย์ พิชติ โลกรอน จากัด”ประสบ
ความสาเร็จ โดยสรุป ดังนี้
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ในระหวางดาเนินการนักเรียนไดคนพบความรูและ
ประสบการณ์ที่แปลกใหมที่ไมมีในหองเรียน ไดฝึกแกปัญหาตาง ๆ ที่
พบในการดาเนินการ ไดชวยเหลือชุมชนใหมีรายได ไดนารายไดจาก
การดาเนินธุรกิจตอบแทนสังคม จนถึงกาหนดเวลาที่โครงการกาหนด
จึงสงรายงานผลการดาเนินธุรกิจเขาประกวดฯ ไดรับรางวัลเป็น
ทุนการศึกษา 10,000 บาท

ผลการประเมินสภาพจริงโดยคณะกรรมการจากธนาคารกรุงไทย ไดรับการคัดเลือกใหเขารอบชิง
ชนะเลิศ 10 ทีม จาก 621 ทีมทั่วประเทศ
ไดรับโอกาสใหจัดบูธแสดงนิทรรศการและนาเสนอผลงานประกวด ระหวางวันที่ 19 - 20 มีนาคม
2557 ที่ธนาคารกรุงไทย สานักงานใหญ กรุงเทพมหานคร ผลการประกวด ปรากฏวา บริษทั มานกกดุงวิทย์ พิชติ
โลกรอน จากัดไดรบั รางวัลชนะเลิศมูลคา 390,000 พรอมทัง้ ศึกษาดูงานตางประเทศ

ผลทีเ่ กิดขึน้ กับนักเรียน

 นักเรียนไดเรียนรูดวยตนเองจากการดาเนินธุรกิจ บริษัท ใน ”มานกกดุงวิทย์ พิชิตโลกรอน จากัด“
ดานตางๆ ไดแก การทางานเป็นทีมหลักคิดและวิธีทาธุรกิจ การขยายผลผลงานโครงงานใหสามารถปฏิบัติใหเกิดผล
ในเชิงพาณิชย์ การเป็นผูประกอบการที่ดี มีรายได มีคุณธรรม
และจริยธรรม และการนารายไดชวยเหลือสังคม
สรางแรงจูงใจและบมเพาะความคิดในการ
เป็นผูประกอบการใหกับนักเรียน
ฯลฯ

รางวัลเหรี ยญเงิน 30 เรื่ อง | [Pick the date]

 นักเรียนสามารถพัฒนาผลงานมานกกใหมีรูปแบบที่หลากหลายสวยงาม สามารถจัดนิทรรศการ
แสดงผลงาน ทาแผนพับประชาสัมพันธ์ พรอมทั้งนาเสนองานตอสาธารณชน

OSOI

ไดแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู ใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง จนเกิดสมรรถนะสาคัญ 5ประการตาม
กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คือ
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แกปัญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใช
เทคโนโลยี
ครูไดรับความชื่นชม เลื่อมใสศรัทธาจากนักเรียน เพื่อนครู ผูริ
หารและชุมชน
 ไดรับความภาคภูมิใจ ที่นักเรียนสามารถนาผลงานมาประยุกต์
ตอยอดดาเนินธุรกิจจนไดรับรางวัลชนะเลิศเป็นแชมประดับประเทศ ตามโครงการ รวมรางวัล”กรุงไทยยุววาณิช“
390,000 มูลคา บาท
 มีความกาวหนาทางวิชาชีพครู

2557

ผลทีเ่ กิดขึน้ กับครู
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A 40
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เรียนรู บูรณาการ สืบสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
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โรงเรียนหนองแวงวิทยาคมตาบลผักไหม อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบัน นายนิเวศน์
เนินทองดารงตาแหนงผูอานวยการโรงเรียนไดสรางสรรค์และ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษาดานการจัดกระบวนการ“เรียนรู
บูรณาการสืบสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” จนประสบ
ความสาเร็จ
การสรางสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา “เรียนรู
บูรณาการสืบสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” หนองแวง
วิทยาคม” มีวัตถุประสงค์สาคัญประกอบดวย

OSOI
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1.เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช
กระบวนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน
2. เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
3. เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดความตระหนักตอการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชในทองถิ่น
4. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่ง
ดาเนินการไปพรอมๆกับการปลูกฝังการอนุรักษ์ธรรมชาติในโรงเรียนและชุมชน
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ข

จากปฐมบทและปรากฏการณ์ โรงเรียนบานหนองแวงวิทยาคม
นาไปสูขอคนพบซึ่งเป็นตนแบบของการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
“เรียนรู บูรณาการ สืบสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” อยางเป็น
ระบบที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดวยการขยายแนวคิดจากวัตถุประสงค์ดังกลาว
ของโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม กาวไปสูการมุงมั่นพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสูผูเรียนโดยใชกระบวนการแบบบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และ
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อคนพบ
ตนแบบของแนวทางการพัฒนา

กระบวนการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู และชุมชน เพื่อสนองพระราชดาริสมเด็จ
(Constructionism) โดยไดศึกษาคนควากระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการซึ่งมี

2557

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศึกษาทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึม
ความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 25 เพื่อ
พัฒนาไปสู ภูมิปัญญาสรางสรรค์การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาอยางเป็นรูปธรรม
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

มิปญ
ั ญาสรางสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
จากขอคนพบซึ่งเป็นตนแบบของแนวทางการพัฒนาไดตอยอดความคิดดังกลาวไปสูภูมิปัญญาสรางสรรค์

OSOI

ภู

12

การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในมิติตางๆโดยโรงเรียนหนองแวง
วิทยาคมใหความสาคัญในการสรางความตระหนักตอการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช โดยครูผูสอนการออกแบบการเรียนรูบูรณาการ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสูผูเรียน ตามองค์ประกอบหลัก 5
องค์ประกอบ 3 สาระการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย องค์ประกอบ
ที่ 1การจัดทาปูายชื่อพรรณไม องค์ประกอบที่ 2การรวบรวม
พรรณเขาปลูกในโรงเรียน องค์ประกอบที่ 3 การศึกษาขอมูล
ดานตางๆ องค์ประกอบที่ 4การรายงานผลการเรียนรู
องค์ประกอบที่ 5 การนาไปใชประโยชน์ทางการศึกษาและสาระ
การเรียนรูธรรมชาติแหงชีวิตสาระการเรียนรูสรรพสิ่งลวนพัน
เกี่ยวสาระการเรียนรูประโยชน์แทแกมหาชน
รางวัลเหรี ยญเงิน 30 เรื่ อง | [Pick the date]

การสรางสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลาว โรงเรียนหนองแวงวิทยาคมมุงหวังที่จะสรางความตระหนัก
และเกิดจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแกผูเรียน โดยใหนักเรียนศึกษาพืชในทองถิ่นและชุมชนอยางหลากหลาย
รวมถึงสิ่งตางๆที่เขามาเกี่ยวพันกับพรรณไม ทั้งปัจจัยดานกายภาพและชีวภาพ จนสามารถสรางองค์ความรูของตนเองได
โดยพืชศึกษาที่ใชในการศึกษารวมกันคือ “กกรมหรือตนแวง” เนื่องจากเป็นพืชในทองถิ่นที่สรางคุณประโยชน์ทั้งดานเป็น
พืชสมุนไพร และใชในการจักสานเพื่อสรางรายไดเสริมในครอบครัว อาทิสรรพคุณ : ลาตน ทาลายดีอันผูกไวซงึ่ พิษ ขับน้าดี
ใหตกลาไส ใบ ฆาแมพยาธิ ซึ่งเป็นตัวนาเชื้อโรคทั้งหมด ดอก แกโรคในปาก เชนปากเปื่อย หรือปากซีด ราก เป็นยาแกช้า
ภายใน ขับเลือดเสียออกจากรากาย หัว เป็นยาแกเสมหะเฟื่อง แกธาตุพิการ บารุงธาตุ และ ทาใหอยากอาหาร และ
ผลิตภัณฑ์ที่กกรม เชน เสื่อ ที่รองแกว กระเปา กระจาดใสผลไม กระติบขาว ฯลฯ เป็นตน

การออกแบบนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนา
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การจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อสรางความตระหนักแกผูเรียน คณะครูไดศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551และ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ เพื่อนามาใชในการออกแบบหนวยการเรียนรู โดย
สรุป ดังนี้
การนาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณาการสูก ารเรียนการสอน

หลักสูตรแกนกลาง
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วิเคราะห์
ตัวชี้วัด/
ผลการเรียนรู้
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บูรณาการ
กลุม สาระ

การศึ
้
หลักสูกตษาขั
ร น
สถานศึก
งานสวน

กระบวนการ
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การบูรณาการเป็นการกาหนดเปูาหมายการเรียนยึดผูเรียน
เป็นสาคัญ โดยนากระบวนการเรียนรู
กลุมสาระเดียวกันหรือตางกลุมสาระการเรียนรูมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอนซึ่งจัดไดหลาย
ลักษณะ (กรมวิชาการ 2545 : 21-22) รูปแบบของการบูรณา
การ (Models of Integration) 4 รูปแบบ คือ อาทิ
1.บูรณาการแบบสอดแทรก (Infusion Instruction) ผูสอน
สามารถจัดการเรียนรูตางๆ กับหัวขอเรื่องสอดคลองกับชีวิตจริง
หรือสาระที่กาหนดขึ้นมา เชน เรื่อง น้า พืช ผูสอนสามารถ
เชื่อมโยงสาระ และกระบวนการเรียนรูของกลุมสาระตางๆ เชน
การอาน การเขียน การคิดคานวณ การคิดวิเคราะห์ ทาให
ผูเรียนไดใชทักษะกระบวนการเรียนรูไ ปแสวงหาความจริงจาก
หัวขอเรื่องที่กาหนด
2.บูรณาการแบบคูข นาน (Parallel Instruction) มี
ผูสอนตั้งแตสองคนขึ้นไปรวมกันจัดการเรียนรู ฯ
3.บูรณาการแบบสห
วิทยาการ (Multidisciplinary Instruction) การบูรณาการ
ในลักษณะนา
เนื้อหาจากหลายกลุมสาระมาเชื่อมโยงเพื่อจัดการ
เรียนรู ซึ่งโดยทั่วไปผูสอนมักจัดการเรียนการสอน แยกตาม
รายวิชาหรือกลุมวิชา แตในบางเรื่องผูสอนจัดการเรียนรวมกัน
ในเรื่องเดียวกัน ฯ
4.บูรณาการแบบโครงการ(Disciplinary
nstruction) ผูสอนสามารถ บูรณาการเป็นโครงการโดยผูเรียนและครูผูสอนรวมกันสรางสรรค์โครงการขึ้นโดยใชเวลาการเรียน
ตอเนื่องกันไดหลายชั่วโมงดวยการนาเอาชั่วโมงของวิชาตางๆที่ครูผูสอนเคยแยกกันมารวมเป็นเรื่องเดียวกันมีเปูาหมาย
เดียวกันในลักษณะของการสอนเป็นทีม (Team) เรียนเป็นทีม
5. การเรียนรูจ ากการปฏิบตั ิจริง
การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง หมายถึง การสอนที่มุงจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับการดารงชีวิต เหมาะสมกับ
ความสามารถ และความสนใจของผูเรียน โดยใหผูเรียนมีสวนรวม และลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนจนเกิดการเรียนรูดวย
ตนเอง ฯ

รางวัลเหรี ยญเงิน 30 เรื่ อง | [Pick the date]

การจัดการเรียนรูแ บบบูรณาการ (Learning Integration)
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แผนผังแสดงการจัดการเพือ่ ใหเกิดการเรียนรู งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
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นาองค์ประกอบทัง้ 5องค์ประกอบ และ 3 สาระการเรียนรู ้ ของ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการให้เข ้ากับกิจกรรมการ
เรียนรูท้ งั้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้

15

คณะผูบ้ ริหาร คณะครูและนักเรียน
ร่วมกันทากิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในทุก
วันอังคาร ชัว่ โมงที่ 9

กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
กลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ิลปะ
กลุม่ สาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา
กลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี

บ

ทสรุป
ของความสาเร็จ

ผลการพัฒนานวัตกรรม โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ไดออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู บูรณาการ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน บูรณาการ 8 กลุมสาระการเรียนรู จานวน 124 แผน ไดจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแกผูเรียน จานวน 720 คน มุงสรางความตระหนักในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และปลูกฝังจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหผูเรียนและชุมชนไดเห็นคุณคาและคุณประโยชน์ของพรรณไมในทองถิ่น รวมถึง
การใชประโยชน์จากพันธุ์ไมตางๆ
ในการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให
สาเร็จตามวัตถุประสงค์นั้นมีปัจจัยที่ชวยในการศึกษาที่มีสวนสาคัญ
อาทิ
คูมือการศึกษาพรรณไมและเอกสารตาราวิชาการ
เปรียบเทียบผลจากการสารวจ, สังเกต และปฏิบัติจริง
เปรียบเทียบกับตาราวิชาการ
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การใช ทั กษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ ศึก ษา
ขอมูลตามหลักการ
 ความรวมมือของนักเรียน ครู และชุมชน
แหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน
 รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู
การจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนเป็นระบวนการที่ใหโอกาสผูเรียนไดเรียนรูที่มี
ความหมายแกตนเองตามสิ่งที่ชอบและสนใจ เกิดการคนพบ
ความรูดวยตนเอง เป็นการจัดการการเรียนรูที่คานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล เคารพในสิทธิและหนาที่ของผูเรียน มี
การวางแผนและออกแบบกิจกรรม ตลอดจนจัดประสบการณ์
อยางมีความหมายและเป็นระบบ มุงประโยชน์สูงสุดใหเกิดแก
ผูเรียน เพื่อใหสามารถเรียนรู และพัฒนาการเรียนรูไดจาก
ประสบการณ์จริง คิดเป็น ทาเป็น แกปัญหาเป็นอยางเต็มตาม
ศักยภาพ
ผลที่เกิดกับ นักเรียน โรงเรียนและชุมชน
นักเรียน
 นักเรียนมีความสุขกับการเรียน ไดเรียนรูอยางสนุกสนาน โดยผานกิจกรรมที่หลากหลายผูเรียนจะเป็น
ผูลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆเพื่อคนหาคาตอบดวยตนเอง ฯ
 กิจกรรมกลุมชวยเสริมสรางลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ เกิดกระบวนการทางาน เชน มีการวางแผนการ
ทางาน ความรับผิดชอบ เสียสละ ฯลฯ
โรงเรียน
 โรงเรียนไดเขารับพระราชทานปูายสนองพระราชดาริ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ ตาบลทากระดาน
อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรีนับเป็นความภาคภูมิใจอยางยิ่งของชาวหนองแวงวิทยาคม ฯลฯ
ครู
 มีผลงานทางวิชาการ
 มีสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนที่เกิดจากการใชแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ฯลฯ
ชุมชน
เกิดการสรางรายไดเสริมจากการนาตนกกมาจักรสานเป็นผลิตภัณฑ์ตางๆ
เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯลฯ
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A 52
วังแดงโมเดล : รูปแบบการพัฒนาทักษะชีวติ
ดวยการฝึกประสบการณ์งานอาชีพนอกหองเรียน
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ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนบานวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)

โรงเรียนบานวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ตาบล วังแดง อาเภอ ตรอน จังหวัด อุตรดิตถ์ สังกัด
สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบัน
นายเจม เมนวังแดง ดารงตาแหนง ผูอานวยการโรงเรียนบานวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ไดสรางสรรค์และ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดานการจัดกระบวนการเรียนรู “วัง
แดงโมเดล : รูปแบบการพัฒนาทักษะชีวติ
ดวยการฝึกประสบการณ์งานอาชีพนอกหองเรียน” จนประสบ
ความสาเร็จ
การสรางสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา “วังแดง
โมเดล : รูปแบบการพัฒนาทักษะชีวติ
ดวยการฝึกประสบการณ์งานอาชีพนอกหองเรียน
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลาว เป็นผลสืบ
เนื่องมาจากกรณีปัญหานักเรียนของโรงเรียนบานวังแดง(สห
จิตวิทยาคาร) มากกวารอยละ 50 มีสภาพครอบครัวหยาราง
สภาพครอบครัวที่ไมครบองค์ประกอบของสถานบันครอบครัวที่มี
พอ แม ลูก แตปัจจุบันมี ปูุ ยา หรือ ตา ยายและหลาน เนื่องจาก
ผูปกครองไปทางานอยูตางจังหวัด ปลอยใหลูกอยูกับ ปูุ ยา ตา
ยายหรือญาติ ทาใหการดาเนินชีวิตของเด็กและวัยรุน เปลี่ยนและ
ผิดไปจากความคาดหวังของสังคม เนื่องจากขาดความอบอุน ขาด
การดูแลอยางใกลชิด ทาใหขาดทักษะในการดาเนินชีวิต และกอใหเกิดปัญหาครอบครัวและปัญหาสังคมที่มีความ
รุนแรงมากขึ้น
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จากปฐมบทและปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนบานวังแดง ( สหจิตวิทยา
คาร ) ไดนาไปสูขอคนพบซึ่งเป็นตนแบบสาคัญของแนวทางการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา วังแดงโมเดล : รูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิต
ดวยการฝึกประสบการณ์งานอาชีพนอกหองเรียน ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
สาคัญประกอบดวย
1. เพื่อสรางรูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตโรงเรียน บานวังแดง
(สหจิตวิทยาคาร) ดวยการฝึกประสบการณ์งานอาชีพนอกหองเรียน
2. เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีทักษะชีวิตดวยการฝึกประสบการณ์งานอาชีพนอกหองเรียน
3. เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน
จากวัตถุประสงค์ดังกลาว โรงเรียนบานวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ไดมุงพัฒนาทักษะชีวิตดวยการฝึก
ประสบการณ์งานอาชีพนอกหองเรียน ซึ่งเป็นการมีสวนรวมจากทุกฝุาย ดวยการจัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์งาน
อาชีพ 2 กิจกรรม ไดแกกิจกรรมฝึกประสบการณ์กาไรชีวิตในโรงเรียน และกิจกรรมฝึกประการณ์งานอาชีพจาก
สถานประกอบการในชุมชน โดยใชแนวคิด หลักการของกู฿ดชิพ (Goodship) องค์การอนามัยโลก (WHO) และ
สพฐ. มาหลอมรวมใชเป็นแนวทางการพัฒนา ดวยกระบวนการพัฒนา วงจรคุณภาพของเดรมมิ่ง หรือ กระบวนการ
PDCA ซึ่งเป็นหัวใจในการพัฒนางานทุกงานของโรงเรียน
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อคนพบ
ตนแบบของแนวทางการพัฒนา
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จากปฐมบทและปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนบานวังแดง ( สหจิตวิทยาคาร )ดังกลาว ผูบริหาร คณะครู และ
ผูเกี่ยวของ ไดดาเนินการแกปัญหาโดยใชรูปแบบ วังแดงโมเดล : รูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตดวยการฝึก
ประสบการณ์งานอาชีพนอกหองเรียน ดังกลาวขึ้น
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มิปญ
ั ญาสรางสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

จากขอคนพบซึง่ เป็นแนวทางการพัฒนา ได
พัฒนาไปสูภมู ปิ ญ
ั ญาสรางสรรค์การพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา โดยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยไดนากระบวนการ
PDCA ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญในการพัฒนางานทุกงานของโรงเรียนมาปรับประยุกต์ใชกับนวัตกรรมการศึกษา วัง
แดงโมเดล : รูปแบบการพัฒนาทักษะชีวติ
ดวยการฝึกประสบการณ์งานอาชีพนอกหองเรียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
ผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานพัฒนาในเบื้องตน ทาใหโรงเรียนไดรูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตดวย
การฝึกประสบการณ์อาชีพนอกหองเรียน ที่สามารถพัฒนาทักษะชีวิตผูเรียนไดเป็นอยางดี โดยเฉพาะกลุม
นักเรียนที่ฝึกประสบการณ์กับกิจกรรมกาไรชีวิต นักเรียนสามารถรวมกลุมกัน วางแผนการดาเนินธุรกิจของกลุม
ตั้งแตรวมกันระดมทุนดาเนินการ วางแผนการผลิต การตลาด การจาหนายอาหารที่ทาขึ้น สวนกลุมนักเรียนที่
ฝึกประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการก็ไดรับประสบการณ์และทักษะชีวิตเชนเดียวกัน ซึ่งการฝึกปฏิบัติ
จริงทาใหนักเรียนมีประสบการณ์ตรงสงผลใหมีทักษะชีวิตทั้ง 10 ทักษะดีขึ้น สงผลใหนักเรียนไดรับคัดเลือกให
เป็นตัวแทนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เขารวมแขงขันงานวิชาการและ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 63 จานวน 13 กิจกรรมและไดรับรางวัลเหรียญทอง 7 กิจกรรม
เหรียญเงิน 2 กิจกรรม และเหรียญทองแดง 2 กิจกรรม ไดเขารวม 2 กิจกรรม ซึ่งผลการแขงขันระดับภาค
นักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศ 1 กิจกรรม ไดรับคัดเลือกเขารวมแขงขันในระดับชาติ และไดรับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน

การออกแบบนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนา
ในการออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ผูบริหาร
คณะครู และผูเกี่ยวของไดรวมพลังปัญญาดวยการสรางสรรค์
และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา วังแดงโมเดล ออกมาเป็น วัง

OSOI

แดงโมเดล : รูปแบบการพัฒนาทักษะชีวติ ดวยการฝึก
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ประสบการณ์งานอาชีพนอกหองเรียน ดังแผนภาพ

ประสบการณ์กับกิจกรรมกาไรชีวิต
 นักเรียนสามารถรวมกลุม กัน วางแผนการดาเนินธุรกิจของกลุม
ตั้งแตรวมกันระดมทุนดาเนินการ วางแผนการผลิต การตลาด
การจาหนายอาหารที่ทาขึ้น การจัดการแกปัญหาเมื่อสินคาที่
ผลิตขึ้นจาหนายไมหมด การจัดการกับอารมณ์เมื่อพบกับลูกคาที่หลากหลาย
ฯลฯ การเก็บลางอุปกรณ์ที่ใชและสถานที่ใหบริการกับลูกคา การจัดทาบัญชีรับจายและ การจัดการกับกาไรขาดทุน สวนกลุมนักเรียนที่ฝึกประสบการณ์อาชีพ
ในสถานประกอบการก็ไดรับประสบการณ์และทักษะชีวิตเชนเดียวกัน ซึ่งการฝึก
ปฏิบัติจริงทาใหนักเรียนมีประสบการณ์ตรงสงผลใหมีทักษะชีวิตที่ดแี ละพัฒนาขึ้น

 ผลการใชนวัตกรรมทีเ่ กิดขึน้ กับครู ผูบ ริหาร และชุมชน อาทิ

รางวัลเหรี ยญเงิน 30 เรื่ อง | [Pick the date]

ผลการใชนวัตกรรมทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ รียน โดยสรุป อาทิ
 ผูเรียนมีทกั ษะชีวติ ดีขนึ้ โดยเฉพาะกลุมนักเรียนที่ฝึก

2557

บ

ทสรุป
ของความสาเร็จ

OSOI

 ครูเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน จากการสอนหนังสือมาเป็นสอนคน เป็นผูแนะนามากกวา
ผูชี้นา และยึดผูเรียนเป็นศูนย์กลาง ดวยการจัดกิจกรรมนอกหองเรียน
 ครูไดรับเกียรติบัตรจากการฝึกสอนนักเรียนเขาแขงขันวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63 และเกียรติบัตรระดับชาติ
 ครูไดรับการไววางใจจากชุมชน และไดรับการยกยองมากขึ้นเชน ศิษย์เกาและชุมชนรวมกัน
บริจาคเงินในการกอสรางโดมสนามกีฬา ไดงบประมาณ 500,000 กวาบาท กอสรางสาเร็จเมื่อเดือน มีนาคม 2557
การสนับสนุนทุนจากกองทุนตาง ๆ ในชุมชน ในการนานักเรียนไปแขงขันวิชาการและศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
เป็นตน

20

A 58
การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู
PPP C AA Model

ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา

รางวัลเหรี ยญเงิน 30 เรื่ อง | [Pick the date]

โรงเรียนสุรนารีวิทยา เลขที่ 248 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สังกัด สพม. เขต
31 จังหวัดนครราชสีมา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการปัจจุบัน นายสมัคร ไวยขุนทด
ดารงตาแหนงผูอานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ไดศึกษา
สรางสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดานการจัด
กระบวนการเรียนรู เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัด

OSOI
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กระบวนการเรียนรู PPP C AA Model จนประสบความสาเร็จ
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ข

อคนพบ
ตนแบบของแนวทางการพัฒนา

จากปฐมบทและปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา
เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
หมวด 4 มาตราที่ 24 ไดกาหนดแนวการจัดการศึกษาในสวนของการจัดกระบวนการเรียนรูโดยระบุให ผูเรียนไดฝึก
ทักษะ กระบวนการคิด การจัดการเผชิญ สถานการณ์ และการประยุกต์ความรูมาใชเพื่อปูองกันและแกไขปัญหา จัด
กิจกรรมเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติใหทาได คิดเป็น ทาเป็น และแกปัญหาเป็น รักการ
อาน เกิดการใฝุรูอยางตอเนื่อง สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและ
อานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรู

การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

จากขอคนพบซึ่งเป็นตนแบบสาคัญของการพัฒนาดังกลาวนาไปสูการขยายผลในการดาเนินการอยางเป็นระบบ มาสู
ภูมปิ ญ
ั ญาสรางสรรค์การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา โดยกาหนดวัตถุประสงค์ในการดาเนินการที่กาหนดไวในขอคนพบซึ่ง
เป็นตนแบบสาคัญของการพัฒนาจานวนสองขอไดแก
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู PPP C AA Model
2. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรู PPP C AA Model
การดาเนินการดังกลาว ดาเนินการบนพื้นฐานตามหลักวิชาการในการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนน
นักเรียนเป็นสาคัญ ศึกษาผลการใชรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนนักเรียนเป็นสาคัญ
สาหรับเรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
จานวน 30 คนและชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3จานวน 48 คน โรงเรียนสุรนารีวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จานวน
ทั้งหมด 78 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Sampling) เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาคือแผนการจัดการเรียนรู
ตามรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนนักเรียนเป็นสาคัญ ที่สังเคราะห์จากการเรียนโดยใชปัญหาเป็นหลัก ทฤษฎี
สรางสรรค์ความรู หลักการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสาคัญ และทฤษฎีการเรียนแบบรวมมือ เครื่องมือในการ
รวบรวมขอมูล ไดแก

รางวัลเหรี ยญเงิน 30 เรื่ อง | [Pick the date]

มิปญ
ั ญาสรางสรรค์
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ด ว ยความส าคั ญ ดั ง กล า ว ผู บ ริ ห าร คณะครู ไ ด ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ดั ง กล า วเป็ น อย า งยิ่ ง จึ ง ร ว มกั น
สรางสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อสงเสริมการ
คิด สรางความรูดวยตัวนักเรียนเอง มีกระบานการกลุม
และมีเจตคติที่ดีตอการเรียน ซึ่ง พิจารณาเห็นวาการสอน
โดยใช PPP C AA Model นั้นสามารถตอบสนองสิ่งที่
กาหนดไวใน พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด
4 มาตราที่ 24 ดั ง กล า ว ได อ ย า งชั ด เจน โดยมี
วัตถุประสงค์ สาคัญประกอบดวย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู PPP C
AA Model
2. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรู PPP C AA Model

22

การออกแบบนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนา และ
เอกสาร แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ :

2557

รางวัลเหรี ยญเงิน 30 เรื่ อง | [Pick the date]

1: ใบกิจกรรมที่เป็นปัญหาปลายเปิด 6 ใบ
2: แบบบันทึกการสังเกตกิจกรรมการเรียนการสอน
3: แบบบันทึกเหตุการณ์ในการเรียนการสอน
4: แบบบันทึกความคิดเห็นของนักเรียนและผูสอน
5: แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
6: แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
7: แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
8: แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
9: แบบประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะห์ขอมูลใชรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบคา
ที

หลักการและทฤษฎี ที่นามาใชในการดาเนินการดังกลาว ประกอบดวย

OSOI

1.ทฤษฎีสรางสรรค์ความรู Constructivist Learning Theory

23

ผลการศึกษาพบวา
1. รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนนักเรียนเป็นสาคัญเป็นรูปแบบ PPP C AA Model มี 6 ขั้น ไดแก 1)
การเตรียมพรอมเพื่อการเรียนรู( Preparation for learning ) 2) กระบวนการคิด
(Process of Learning) 3) การนาเสนอผลงาน (Presenting) 4) การสรุปองค์
ความรู (Conclusion) 5) การนาไปใช) Application) และ 6) การประเมินและ
สะทอนผล (Assessment and Reflection)
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยคณิตศาสตร์หลังการเรียนดวย
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู PPP C AA Model สูงกวากอนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนฯ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกระบวนการเรียนรูฯ
สูงกวาเกณฑ์ที่กาหนดรอยละ 75

2557

3. การเรียนโดยใชปญ
ั หาเป็นหลัก (Problem-Based
Learning)
4.หลักการการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเป็นสาคัญ (
Child Centered Approach )
5.การเรียนรูแ บบแสวงหาความรูไ ดดว ยตนเอง (SelfStudy)
6.การเรียนรูจ ากการทางาน (Work-based Learning)
7.การเรียนรูท เี่ นนการวิจยั เพือ่ สรางองค์ความรู (Research–
based Learning)
8.การเรียนรูท ใี่ ชวธิ สี รางผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา
(Crystal-Based Approach)

รางวัลเหรี ยญเงิน 30 เรื่ อง | [Pick the date]

2. ทฤษฎีการเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning
Theory)

4. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ 5 ดาน ไดแก ดานความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การตรง
เวลา การทางานอยางเป็นระบบ และความมีน้าใจ สูงกวาเกณฑ์ที่กาหนดรอยละ 75
5. นักเรียนมีความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู PPP C AA Model อยูในระดับดีมาก

OSOI

3. นักเรียนมีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 5 ดาน ไดแก ดาน
แกปัญหา การใหเหตุผล การสื่อสารและนาเสนอ การเชื่อมโยง และความคิดริเริ่ม
สรางสรรค์ สูงกวาเกณฑ์ที่กาหนดรอยละ 75

24

บ

ทสรุป
ของความสาเร็จ

ผลงานทีเ่ กิดขึน้ จากการดาเนินงาน
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ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดย
สรุป
 เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ ประเมินดานความรู
ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ดวยสถิติ t โดยทุกดานมีคะแนนเฉลี่ย
สูงกวาเกณฑ์ 75 % อยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05

OSOI

2557

เชิงคุณภาพโดยการบรรยาย

25

เชิงคุณภาพ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดาน
ความรู ทักษะกระบวนการคิด กระบวนการ
แกปัญหา กระบวนการใหเหตุผล กระบวนการ
สื่อสารและกระบวนการเชื่อมโยง มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ดานความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์
ความตรงตอเวลา การทางานอยางเป็นระบบ
และความมีน้าใจ

A 105

SUKSANAREEWITTAYA OCOP MODEL

ป

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เลขที่ 1122 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
สังกัด สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบัน :
นายสุพจน์ หลาธรรม ดารงตาแหนง ผูอานวยการโรงเรียน
ผูบริหาร คณะครู อาจารย์ไดสรางสรรค์และพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา ดานการจัดกระบวนการเรียนรู เรื่อง
SUKSANAREEWITTAYA OCOP MODEL จนประสบความสาเร็จ

ข
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ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

โรงเรียนศึกษานารีวิทยาไดรับคัดเลือกจากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
1 ใน 500 โรงเรียนจากทั่วประเทศ โดยวัตถุประสงค์สาคัญในการ
ดาเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลคือ การพัฒนา
ผูเรียนใหมีศักยภาพเป็นพลโลก ไดแก

OSOI

แนวคิดจากปฐมบทและปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนศึกษา
นารีวิทยา ในการสรางสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
ดังกลาว เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่

2557

อคนพบ
ตนแบบของแนวทางการพัฒนา

26
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1. เป็นเลิศทางวิชาการ (Smart)
2. สื่อสารสองภาษา (Communicator)
3. ล้าหนาทางความคิด (Thinker)
4. ผลิตงานอยางสรางสรรค์ (Innovator) และ
5. รวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก (Global Citizenship)
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553 : 1) ซึ่งเป็นการตอ
ยอดคุณลักษณะของผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสอดคลองกับ
เปูาหมายยุทธศาสตร์ ของคณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) ขอที่ 1
“คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและไดมาตรฐานระดับสากล” (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
2554 : 1) และจากผลการรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในรอบสองและรอบสาม แมวาใน
ภาพรวมของโรงเรียนจะอยูในระดับดี – ดีมาก แตเมื่อนาผลการประเมิน มาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเป็นรายมาตรฐาน
ผลการประเมินไดสะทอนใหเห็นถึงประเด็นปัญหาในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทั้งในดานความรูและทักษะที่จาเป็น
ตามหลักสูตร ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ตลอดจนประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็น
สาคัญที่ยังไมเป็นที่นาพอใจ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นปรากฏการณ์ที่นาตระหนกและตองตระหนักมากเป็นพิเศษ ทั้งนี้เพราะโลก
ในอนาคต คุณภาพการจัดการศึกษาของแตละประเทศคือการกาหนดอนาคตของพลเมือง ชาติ และความมั่นคงใน
ทุกมิติ
โรงเรียนศึกษานารีวิทยาตระหนักถึงความสาคัญของสภาพปัญหาดังกลาว จึงไดรวมกันระดมความคิดเพื่อ
หาแนวทางและกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนไปสูเปูาหมาย ดังนั้นจึงไดดาเนินการจัดกิจกรรมการ
ประกวดโครงงานบูรณาการการเรียนรูสูมาตรฐานสากล “หนึ่งหองเรียน หนึ่งโครงงาน” (SUKSANAREEWITTAYA
OCOP MODEL) ที่ใหนักเรียนทุกคนไดมีสวนรวมใน
การจัดทาและแสดงโครงงานระดับหองเรียน เนนการ
เชื่อมโยงความรูกับการปฏิบัติจริง โดยใชกรอบแนวคิดการบูรณาการ 4 องค์ประกอบ ไดแก
1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. วงจรคุณภาพ PDCA

3. การบูรณาการการเรียนรู 8 กลุมสาระ และ
4. ประชาคมอาเซียน โดยมีกรอบการประเมินที่
ชัดเจนทุกขั้นตอนตรงตามเปูาหมายของการจัดกิจกรรม สงผล
ใหนักเรียนไดรับการพัฒนาใหเกิดคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนและสูความเป็นมาตรฐานสากล

ภู

มิปญ
ั ญาสรางสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

จากขอคนพบซึง่ เป็นตนแบบของแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดังกลาวไดพัฒนาไปสูภูมปิ ัญญา
สรางสรรค์การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา SUKSANAREEWITTAYA OCOP MODEL อยางเป็นระบบ โดยสรุป
ดังนี้

2557

1. วัตถุประสงค์ เพื่อ
1.1 พัฒนาทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโดยผานกระบวนการ
เรียนรูจากการทาโครงงานบูรณาการการเรียนรู สูมาตรฐานสากล“หนึ่งหองเรียน หนึง่ โครงงาน”
SUKSANAREEWITTAYA OCOP MODEL)
1.2 ประเมินผลการจัดทาโครงงานบูรณาการการเรียนรูสูมาตรฐานสากล “หนึ่งหองเรียน หนึ่งโครงงาน”
(SUKSANAREEWITTAYA OCOP MODEL) ของนักเรียนทุกหองเรียนรวมทั้งสิ้น 64 หองเรียน
1.3 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผูเขารวมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู
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วัตถุประสงค์

กรณีที่โรงเรียนศึกษานารีวิทยาตองดาเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค์
ตามแนวการดาเนินงานของ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน( สพฐ.) และจากการนาขอคนพบที่ควร
พัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนทั้ง รอบสองและรอบสามมาพิจารณารวมกัน (องค์การมหาชน )นั้น
โรงเรียนศึกษานารีวิทยาตระหนักถึงความสาคัญ ของสภาพปัญหาในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเพื่อพัฒนา ทักษะ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโดยใชโครงงานบูรณาการการเรียนรูสูมาตรฐานสากลหนึ่งหองเรียน หนึ่ง“
”โครงงาน )SUKSANAREEWITTAYA OCOP MODEL( ซึ่งนักเรียนและผูเขารวมโครงการ ตองจัดทาโครงงานที่มี

OSOI

การออกแบบนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนา

28

กระบวนการทางานโดยใชวงจรคุณภาพ PDCA ภายใตกรอบแนวคิดการบูรณาการการเรียนรู 4 องค์ประกอบ
ไดแก

OSOI

2557
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องค์ประกอบที่ 1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การ
สรางภูมิคุมกันในตัวที่ดี
องค์ประกอบที่ 2. ความสาเร็จของการทางานใชวงจรคุณภาพ PDCA
องค์ประกอบที่ 3. การบูรณาการการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระ ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสผลิ ตผลงาน
อยางสรางสรรค์ ใชทักษะดานเทคโนโลยีในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู ทั้งยังสามารถตอบสนองเปูาหมายของหลักสูตร
แกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 และองค์ประกอบที่ 4. การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ดังแผนภูมิที่ 1

29

นอกจากนี้ ยั ง มี ก ระบวนการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานการจั ด ท าโครงงานของนั ก เรี ย นที่ มี การ
บูรณาการการเรียนรู โดยเนนที่การวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง โรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการประเมินจานวน 6
คณะ จาแนกตามระดับชั้น ม.1- ม 6
ในการประเมินความรูความสามารถที่แทจริงของ
นักเรียนโดยประเมินจากการแสดงออก การกระทาหรื อ
ผลงาน เพื่ อสรา งความรู ดว ยตนเองซึ่ง สะทอ นใหเ ห็น ถึ ง
กระบวนการคิดกระบวนการทางานและความสามารถใน
การแก ปั ญ หาหรื อ การแสวงหาความรู โดยประเมิ นเป็ น
ระยะๆ 2 ชวง คือ ครั้งที่ 1 ประเมินระหวางดาเนินการ โดย
ใหน ัก เรีย นทุก หอ งน าเสนอโครงรา งของโครงงานตอ
คณะกรรมการที่ม าประเมิน ตามชว งเวลาที่ กาหนดไววา
โครงร างที่ น าเสนอสอดคล องกั บ “SUKSANAREEWITTAYA
OCOP MODEL” หรือไม พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ
ครั้ ง ที่ 2 ประเมิ น หลั ง ด าเนิ น การ เพื่ อ ตั ด สิ น
โครงงานบูรณาการการเรียนรูสู มาตรฐานสากล ”หนึ่งห องเรียน หนึ่งโครงงาน “ )SUKSANAREEWITTAYA OCOP
MODEL (สวนการประเมินกอนเริ่มดาเนินการนั้นมอบหมายให ครูที่ปรึกษารวมกับนักเรียน ดาเนินการรวมกัน การ
กาหนดหัวขอโครงงาน ดังแผนภูมิที่ 2
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บ

ทสรุป
ของความสาเร็จ
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หมายเหตุ : เนื่องจากการดาเนินการดังกลาวมีสาระรายละเอียดจานวนมาก ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากเอกสารฉบับสมบูรณ์ ณ โรงเรียน
ศึกษานารีวิทยา

ผลจากการด าเนิ น งานโครงงานบู ร ณาการการ
เรี ย นรู สู ม าตรฐานสากล “หนึ่ ง ห อ งเรี ย น หนึ่ ง โครงงาน”
SUKSANAREEWITTAYA OCOP MODEL นับเป็นการดาเนินงาน
ตามโครงการที่ประสบความสาเร็จอยางดียิ่ง ผลการประเมินจาก
แบบประเมิ น ข า งต น แสดงให เ ห็ น ถึ ง ความส าเร็ จ ของการจั ด

OSOI

ผลงานที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน

30

กิจกรรมโครงงานบูรณาการการเรียนรูสูมาตรฐานสากล “หนึ่ ง
ห อ งเรี ย น หนึ่ ง โครงงาน ) ”SUKSANAREEWITTAYA OCOP
MODELสงผลใหเกิ (ดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาในทุกดานที่เกิดกับ
นักเรียน ครู ผูบริหารสถานศึกษา ชุมชน สรุปไดดังนี้
 ดานนักเรียน อาทิ

OSOI
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นักเรียนพัฒนาทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนวัดไดจากการไดรับรางวัลทั้งระดับประเทศและระดับ
ตางๆ หลายรายการ เชน

31

 รางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับหนึ่งระดับประเทศการแขงขันประดิษฐ์บายศรีสูขวัญระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
 รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
 รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ดีเดนดานพลังงาน ในงานวิศวกรรมสถานแหงชาติ ฯลฯ
 ดานครู อาทิ
 ครูที่ปรึกษามีสวนในการพัฒนากระบวนการเรียนรูของนักเรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
จะชวยสงเสริมสัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียน ชวยใหนักเรียนเกิดไดการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ
 ครูที่เป็นคณะกรรมการประเมินผลการจัดทาโครงงานของนักเรียนทุกหองเรียนมีสวนในการพัฒนา
ชี้แนะสงเสริมใหการทาโครงงานของนักเรียนมีคุณภาพมากขึ้น
 ครูมีสวนรวมในการพัฒนาแหลงเรียนรูใหม ๆ ที่เกิดจากการคนควาและจัดทาปูายนิเทศของนักเรียน
มาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของครู เป็นการเพิ่มแหลงการเรียนรูที่สาคัญและหลากหลายใหกับนักเรียนไดอีก
ดวย ฯลฯ
 ดานผูบริหารสถานศึกษา ผูปกครองและชุมชน
 ผูบริหารไดพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตามกระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA) ซึ่ง เป็นกระบวนการ
สาคัญที่จะพัฒนากระบวนการทางานของนักเรียนใหเป็นระบบอยางยั่งยืน
 ผูบริหารสนับสนุนและสงเสริมตอยอดความคิด สรางสรรค์ของนัก เรียน ซึ่ง การใหนักเรีย นไดแสดง
ศักยภาพในการทางานอยางเต็มความสามารถ และตอยอดแสดงความคิดสรางสรรค์จากตะกอนความรูที่ไดรับจะทา
ใหนักเรียนมีโลกทัศน์ที่กวางไกล
 ผูบ ริหารใช หลัก การบริห ารแบบมีสว นรว มโดยให ครูที่ ปรึก ษาบริห ารจั ดการการทาโครงงานรว มกั บ
นักเรียนและใชขอมูลที่ไดจากการประเมิน “SUKSANAREEWITTAYA OCOP MODEL” เพื่อเป็นฐานการพัฒนาดาน
วิชาการและการจัดการเรียนรูภายในโรงเรียน
 ผูปกครองและชุมชนพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบโครงงาน ซึ่งเป็นรูปแบบการ
เรียนรูที่นักเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ฯลฯ
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รูปแบบการจัดการเรียนรูส กู ารอนุรกั ษ์มรดกภูมิปญ
ั ญาพืน้ ถิน่ เวียงหนองหลม
( RECALL MODEL )
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ปฐมบท และ ปรากฏการณ์ การสรางสรรค์และพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา รูปแบบการจัดการเรียนรูส กู ารอนุรกั ษ์มรดกภูมิปญ
ั ญาพืน้ ถิน่
เวียงหนองหลม ( RECALL MODEl ) ดังกลาว เป็นแนวคิดเชิงประยุกต์
ดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูที่ประยุกต์ใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ (สุมน อมรวิวัฒน์ ,2542 หนา 146-55) มาใช
ในการจัดการเรียนรูแกนักเรียนภายใตบริบทที่วา การศึกษาทีแ่ ทควร
สัมพันธ์สอดคลองกับการดาเนินชีวติ ซึ่งตองเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ กิจกรรมการเรียนรูจะตองใหผูเรียนไดเผชิญกับ
สถานการณ์ตางๆ และสามารถเอาชนะปัญหาเหลานั้นไดในมิติ
ตางๆ อาทิ
1. การเผชิญ ไดแก การเรียนรูที่จะเขาใจภาวะที่ตองเผชิญ
2. การผจญ คือการเรียนรูวิธีการตอสูกับปัญหา
อยางถูกตองตามธรรมนองคลองธรรมและมีหลักการ
3.การผสมผสาน ไดแกการเรียนรูที่จะผสมผสานวิธีการ
ตางๆ เพื่อนาไปใชแกปัญหาใหสาเร็จ

2557

โรงเรียนจันจวาวิทยาคม เลขที่ 340 หมูที่ 2 ตาบลจันจวาใต อาเภอแมจัน จังหวัด เชียงราย สังกัด สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบัน นายบุญเทพ พิศวง
ดารงตาแหนง ผูอานวยการโรงเรียนจันจวาวิทยาคม ไดสรางสรรค์และ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดานการจัดกระบวนการเรียนรู รูปแบบการ
จัดการเรียนรูส กู ารอนุรกั ษ์มรดกภูมปิ ญ
ั ญาพืน้ ถิน่ เวียงหนองหลม
)RECALL MODEL( จนประสบความสาเร็จ

OSOI

ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนจันจวาวิทยาคม
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4.การเผด็จ คือการลงมือแกปัญหาใหหมดไป โดยไมกอใหเกิดปัญหาสืบเนื่องตอไปอีก การจัดการเรียนรูรูปแบบนี้
มุงพัฒนาทักษะการแกปัญหาและทักษะกระบวนการตางๆ
จานวนมาก อาทิ กระบวนการคิด (นสิการโยนิโสม)
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแสวงหาความรู
กระบวนการประเมินคาและตัดสินใจ และกระบวนการสื่อสาร
ฯลฯ รวมทั้งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในการแกปัญหาและ
การดารงชีวิต ซึ่งเป็นจุดออนของการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนสวนใหญในประเทศไทยในปัจจุบัน

ข

อคนพบ
ตนแบบของแนวทางการพัฒนา

OSOI
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จากปฐมบท และ ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนจันจวาวิทยาคม ดังกลาว
นาไปสูข อ คนพบซึง่ เป็นตนแบบของแนวทางการพัฒนา นวัตกรรมการศึกษาใน
มิติตางๆ ซึ่งกระบวนการในการดาเนินการกาหนดไว ขั้นตอน 3 ประกอบดวย
1. ขัน้
นา การสรางศรัทธา โดยผูสอนจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศในชั้นเรียนให
เหมาะสมกับเนื้อหาของบทเรียน และเราใจใหผูเรียนเห็นความสาคัญของ
บทเรียน และสรางความสัมพันธ์ที่ดีกับผูเรียน แสดงความรัก ความเมตตา
ความจริงใจตอผูเรียน
2. ขัน้ สอน โดยผูสอนหรือผูเรียนนาเสนอสถานการณ์ปัญหา หรือ
กรณีตัวอยาง มาฝึกทักษะการคิดและการปฏิบัติในกระบวนการเชิง
สถานการณ์ แลวใหผูเรียนฝึกทักษะการแสวงหาและรวบรวมขอมูล
ขอเท็จจริง ความรูและหลักการตางๆ ฝึกสรุปประเด็นสาคัญ ฝึกการ
ประเมินคา เพื่อหาแนวทางแกปัญหาวาทางใดดีที่สุด โดยใชวิธีคิดหลายๆวิธี ฝึกทักษะการเลือกและ (ยนิโสมนสิการโ)
ตัดสินใจโดยการฝึกการประเมินคาตามเกณฑ์ที่ถูกตอง ดีงาม เหมาะสม ฝึกการวิเคราะห์ผลดี ผลเสียที่เกิดขึ้นจากทางเลือก
ที่ดีที่สุด และใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติตามทางเลือกที่ไดเลือกไว ผูสอนใหคาปรึกษาแนะนาฉันกัลยาณมิตร โดยปฏิบัติให
เหมาะสมตามหลักสัปปุริสธรรม 7
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3. ขั้นสรุป โดยผูสอนใหผูเรียนแสดงออกดวยวิธีการตางๆ เชน การพูด เขียน แสดง หรือกระทาในรูปแบบตางๆ ที่
เหมาะสมกับความสามารถ ผูสอนและผูเรียนชวยกันสรุปบทเรียน ผูสอนวัดและประเมินผลการเรียนการสอน

จากขอคนพบซึ่งเป็นตนแบบของแนวทางการพัฒนา ผูบริหาร คณะครูอาจารย์ ไดตอยอดไปสูภูมิปัญญา
สรางสรรค์การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา รูปแบบการจัดการเรียนรูสูการ
อนุรักษ์มรดกภูมปิ ญ
ั ญาพืน้ ถิน่ เวียงหนองหลม “RECALL MODEL” ขึ้น คา
วา RECALL หมายถึง ทาใหหวนคิดถึง RECALL MODEL ซึ่งนวัตกรรม
การศึกษาดังกลาวมีความหมายโดยนัยวาเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรูที่ทา
ใหผูเรียนหวนคิดถึง คุณคาของมรดกภูมิปัญญาพื้นถิ่น โดยมีกระบวนการ
เรียนรู “ ขั้นตอน ตามพยัญชนะคาวา 6RECALLดังนี้ ”
1. Realize หมายถึง การสรางความตระหนัก เป็นกิจกรรมการ
จัดการเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียนเกิดความตระหนักในคุณคา เห็นความสาคัญ
ของมรดกภูมิปัญญาพื้นถิ่น และเห็นปัญหาเกี่ยวกับการสูญหายของมรดก
ภูมิปัญญาพื้นถิ่น เกิดจิตสานึกในการอนุรักษ์หวงแหนและสืบทอด
2.Explore หมายถึง การสารวจ หรือการคนหา เป็นกิจกรรมการ
จั ด การเรี ย นรู ที่ ผู เ รี ย นจะต อ งไปส ารวจ แสวงหา และรวบรวมข อ มู ล
ขอ เท็ จ จริ ง ความรู และหลั กการต า งๆ ที่เ ป็ น มรดกภูมิ ปั ญ ญาพื้น ถิ่ น ใน
ชุมชนรอบเวียงหนองหลม
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การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

2557

ภู

มิปญ
ั ญาสรางสรรค์

OSOI

3. Collect up หมายถึง การรวบรวมเขาดวยกัน เป็นกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่ผูเ รียนจะตองนาขอมูลที่ได
จากการไปสารวจสืบคนจากหลายแหลงหลายสถานที่มารวบรวมเขาดวยกันเป็นจัดเป็นหมวดหมู เป็นดานๆ หรือเป็นเรื่องๆ

34
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4. Analyse หมายถึ ง การวิ เ คราะห์ ศึ ก ษา
พิจ ารณาตรวจสอบ การจั ด การเรีย นรู ใ นขั้ น ตอนนี้ ผู ส อน
จะตองใหผูเรียนไดพิจารณาตรวจสอบขอมูลมรดกภูมิปัญญา
ที่รวบรวมมาและถูกจัดไวเป็นหมวดหมูในขั้นตอนที่ อยาง 3
ละเอียด มีการสรุปประเด็นสาคัญ ประเมินคา เพื่อตัดสินใจ
เลือกมรดกภูมิปัญ ญาพื้นถิ่นในประเด็น หรือเรื่องที่ตนเอง
สนใจ ที่จะทาการศึกษาอยางลึกซึ้ง ซึ่งนักเรียนสามารถเลือก
มรดกภูมิปัญญาพื้นถิ่ นไดหลายประเด็นหรือหลายเรื่องตาม
ความสนใจและความตองการ
5. Lead to synthesis of knowledge หมายถึง นาไปสูการสังเคราะห์ความรู การจัดการเรียนรูในขั้นตอนนี้
ผูเรียนจะตองทาการศึกษามรดกภูมิปัญญาพื้นถิ่นในประเด็นที่เลือกอยางลึกซึ้ง โดยเขาไปเรียนรูกับค รูภูมิปัญญา หรือ
ปราชญ์ชาวบานที่เป็นเจาของมรดกภูมิปัญญาดวยการลงมือปฏิบัติจริง จนเกิดทักษะและความชานาญในเรื่องนั้นๆ และสิ่ง
ที่สาคัญที่สุดที่เป็นหัวใจของการจัดการเรียนรูในขั้นตอนนี้ก็คือผูเรียนจะตองศึกษาหาความรูที่เป็นวิทยาการสมัยใหมเพื่อ
นามาผสมผสานตอยอดในการสรางมูลคาใหกับมรดกภูมิปัญ ญา จากนั้นครูภูมิปัญ ญา หรือปราชญ์ชาวบานและผูเรียน
ชวยกันสังเคราะห์ประสบการณ์และทักษะที่ไดฝึกปฏิบัติ สรุปเป็นองค์ความรู แลวจัดทาเป็นหนังสือเลมเล็กทั้งในรูปแบบ
เลมเอกสารและหนังสืออีเล็กทรอนิกส์
6.Lacal heritage conservation หมายถึง การอนุรักษ์มรดก การจัดการเรียนรูในขั้นตอนนี้ผูเรียนจะตองนา
องค์ค วามรูที่ ไ ดจ ากขั้ นตอนที่ ไปสูก ารเผยแพร อนุ รัก ษ์ สื บทอด โดยการน าเสนอด วยวิ ธีก ารต างๆ เช น การจั ด 5
สาคัญที่สุดที่นักนิทรรศการ การแสดง การสาธิต การเผยแพรผานทางเว็บไซด์ แตสิ่งที่ เรียนทุกคนจะตองดาเนินการก็คือ
การนาองค์ความรูที่ไดไปสูการประกอบอาชีพในระหวางเรียน และพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่ม
มูลคา กอใหเกิดการอนุรักษ์ สืบทอดอยางยั่งยืน
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เมื่อนักเรียนไดเรียนรูและรวมกิจกรรมครบทั้ง 6ขั้นขางตนแลว ผูเรียนจะไดรับการพัฒนาทั้งทักษะกระบวนการ
คิด และทักษะการปฏิบัติ รวมทั้งองค์ความรูที่ไดจากการทางานของตนเองรวมกับครูภูมิปัญญา และการทางานของเพื่อน
นักเรียนที่ไดนาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นการพัฒนาแบบองค์รวม ผูเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู และ
ทากิจกรรม กับเพื่อนนักเรียนและครูภูมิปัญญาตลอดเวลา โดยไมรูสึกเบื่อหนาย เกิดความรักความเขาใจ กลายเป็นความ
พันธ์ที่ดีระหวางคนตางวัย (นักเรียนกับครูภูมิปัญญา) เปี่ยมดวยความภาคภูมิใจของทั้งสองฝุาย
ความผูกพันดังกลาวเป็นบอเกิดของความคิดสรางสรรค์ในมิติใหมๆ กลาคิด กลาทาในสิ่ง ที่เป็นประโยชน์ตอ
ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติตอไปในอนาคต
การจัดการเรียนดวยรูปแบบ RECALL MODEL จึงเป็นกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
พัฒนาทองถิ่นของตนทาใหทองถิ่นเจริญขึ้น การจัดการเรียนรูเชนนี้จึงเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น ไมใชศึกษาเพื่อทิ้ง
ถิ่น
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บ

ทสรุป
ของความสาเร็จ

 โรงเรียนไดนวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนรูสูการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาพื้นถิ่นเวียงหนองหลม “RECALL
MODEL” ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรูที่มุงเนนการพัฒนาอาชีพจากมรดกภูมิปัญญาพื้นถิ่น และสงสงเสริมพัฒนาความสามารถ
ทางการคิด แกนักเรียน ใหคิดเป็น ทาเป็น แกปัญหาเป็น และนาไปใชในชีวิตประจาวันได ซึ่งนับวาเป็นรูปแบบของการจัด
การศึกษาเพื่อชีวิตอยางแทจริง
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ความสาเร็จทีเ่ กิดขึน้ จากการสรางสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา โดยสรุป อาทิ
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 ครู แ ละบุ ค ลากรทุ ก คนมีค วามรูค วามสามารถมี ค วามเข า ใจในหลั ก การ รู ป แบบ และวิ ธี ก ารการจั ด การ
เรี ย นรู ที่ เน น ผู เรี ยนเป็ นสาคั ญ ที่ ผู เ รี ย นจะต องเรี ยนรูจ ากประสบการณ์ ตรงและลงมื อปฏิบั ติ จึ ง จะเกิ ด องค์ ค วามรู ที่ ฝั ง
แน น เข า ใจปรั ช ญาของการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ให ค นรั ก ท อ งถิ่ น การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาความสามารถทางการคิดแก
นักเรียน
 ผูเรียนใหเกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณคา อนุรักษ์ รักษา สืบทอด มรดกภูมิปัญญาพื้นถิ่น และพัฒนาตอยอดเพื่อ
สรางมูลคา สรางอาชีพ สรางรายไดใหกับตนเองและชุมชน
 ผูเรียนใหมีความสามารถทางการคิดอยางเป็นระบบ คิดสรางสรรค์ ตัดสินใจแกปัญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล
สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดังจะเห็นไดจากผลการทดสอบระดับชาติ (ONET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นทุกปี ดังนี้
ตารางแสดงผลการทดสอบระดับชาติ (ONET) ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
และชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตัง้ แตปกี ารศึกษา 2554-2556
กลุมสาระ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
พลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพ
คะแนนเฉลีย่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปี 2554
29.54
29.68
28.11
47.34
41.86
53.93
40.86
47.17
39.81

ปี 2555
35.65
26.05
26.87
52.63
45.13
56.09
43.37
50.43
42.03

ปี 2556
39.56
25.76
30.80
44.99
40.67
61.56
45.00
48.36
42.09

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปี 2554
26.97
17.57
16.03
36.26
30.25
53.82
25.83
47.21
31.74

ปี 2555
33.00
18.42
18.69
43.14
33.43
52.09
33.28
43.67
34.46

ปี 2556
29.33
15.63
22.58
48.44
30.52
61.31
27.36
51.50
35.83
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 ดานผลผลิต โดยสรุป
1. ไดองค์ความรู คือ เอกสารคูมือการจัดการเรียนรูสูการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาพื้นถิ่นเวียงหนองหลม “RECALL
MODEL” ที่สมบูรณ์ 1 เลม
2. ไดเอกสารประกอบการอาน “มรดกภูมิปัญญาพืน้ ถิ่นเวียงหนองหลม” 1 เลม (ตามไฟล์แนบ)
3. ไดหนังสือเลมเล็ก “มรดกภูมิปัญญาในดานตาง ๆ ที่นักเรียนเป็นผูจัดทา จานวน 47 เลม ดังนี้
 ดานศิลปะการแสดง จานวน 4 เลม
 ดานงานชางฝีมือดั้งเดิมประเภทผาและผลิตภัณฑ์จากผา จานวน 4 เลม
 ดานงานชางฝีมือดั้งเดิมประเภทเครื่องจักสาน จานวน 14 เลม
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ดานผลลัพธ์
 ครูและบุคลากรดาเนินการจั ด การเรี ยนรู ที่เ นน ผูเรียนเป็นสาคัญ
 นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณคา รวมมือกันในการอนุรักษ์ รักษา สืบทอด มรดกภูมิปัญญาพื้น
ถิ่น
 นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีมารยาทที่งดงาม มีความกตัญญู และขยันทางาน และรูจัก
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์โดยการประกอบอาชีพเพื่อการมีรายไดระหวางเรียน
 นักเรียนรักทองถิ่น รักครูภูมิปัญญา เป็นการสรางชุมชนใหเกิดความรักความอบอุน ชวยลดปัญหาของ
สังคม
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 ดานงานชางฝีมือดั้งเดิมประเภทเครื่องปั้นดินเผา จานวน 2 เลม
 ดานงานชางฝีมือดั้งเดิมประเภทเครื่องไม จานวน 6 เลม
 ดานงานชางฝีมือดั้งเดิมประเภทพืชสมุนไพร จานวน 7 เลม
 ดานงานชางฝีมือดั้งเดิมประเภทอาหาร จานวน 10 เลม
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“การบริหารจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการคิดแบบ GPAS”

ป

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนบานดาน
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โรงเรียนบานดาน ตาบล ภูผาหมอก อาเภอ กันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ สังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบัน นาย
ประดิษฐ์ ผาธรรม ดารงตาแหนง ผูอานวยการโรงเรียนบานดาน ไดสรางสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดานการ
บริการงานวิชาการ “การบริหารจัดการเรียนรูโ ดยใชกระบวนการคิด
แบบ GPAS” จนประสบความสาเร็จ
ปฐมบทและปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนบานดานดังกลาวนี้ เป็น
ผลสืบเนื่องมาจาก ระดับชาติขั้นพื้นฐาน รทดสอบทางผลกา
(Ordinary National Education Test : O-NET) ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 ของโรงเรียน
บานดาน โดยในภาพรวมปรากฏวา ผลการประเมินมีคะแนนต่ากวา
คาเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ คือ 34.19 และ
39.18 ตามลาดับ
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นอกจากนี้และจากการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อประกันคุณภาพผูเรียน (NationTest : NT) ปีการศึกษา 2555
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4. 2556 : 80-81) ภาพรวมของระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 พบวา ดานการ
สื่อสาร ความคิดเห็นจากเรื่องที่อานอยางมีเหตุผลและสรางสรรค์ และการนาขอมูล สถานการณ์หรือสารสนเทศมา
วิเคราะห์หรือประยุกต์ใชในการวางแผนไดคะแนนต่าสุด
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ดวยสภาวการณ์ดังกลาว ผูบริหาร ครู อาจารย์ จึงไดดาเนินการประมวลถึงสาเหตุของปัญหาดังกลาวเพื่อดาเนินการ
แกไขปัญหาคุณภาพการจัดการศึกษาใหพัฒนาไปสูเกณฑ์มาตรฐานของชาติโดยเรงดวนกอนที่ปัญหาดังกลาวจะกลายเป็น
วิกฤตการณ์จนยากที่จะแกไขใหประสบความสาเร็จได

ข
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จากปฐมบท และ ปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ้น ณ โรงเรียนบานดาน
ดังกลาวไดนาไปสูกระบวนการวิเคราะห์เพื่อคนหาสาเหตุและแนว
ทางการแกไขและพัฒนาไปสูเปูาหมายแหงความสาเร็จ ตามขอคนพบซึ่ง
เป็นตนแบบสาคัญของแนวทางการพัฒนาในอนาคต ไดนานวัตกรรม
ใหมๆมาใชในกระบวนการเรียนการสอน
โดยไดนากระบวนการคิดแบบ GPAS ซึ่ง ประกอบดวย 4 ขั้นตอน
ไดแก
1. การรวบรวมและเลือกขอมูล (Gathering)
2. การจัดกระทาขอมูล (Processing)
3. การประยุกต์ใชขอมูล (Applying)
4. การกากับตนเอง เรียนรูไดเอง (Self-regulating)
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อคนพบ
ตนแบบของแนวทางการพัฒนา

2.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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วัตถุประสงค์ในการดาเนินการดังกลาว กาหนดไว ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและผูเรียน เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชเทคนิค การคิด
แบบ GPAS
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3. เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ในปี 2558
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มิปญ
ั ญาสรางสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

จากขอคนพบ ซึ่งเป็นตนแบบของแนวทางของการพัฒนา
ดัง กล าวไดน าไปสู ภู มิปั ญ ญาสร า งสรรค์ การพัฒ นานวัต กรรม
การศึกษา “การบริหารจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการคิดแบบ
GPAS” ขึ้น ดวยเหตุผลสาคัญ ดังนี้
 กระบวนการ GPAS เป็นกระบวนการหนึ่งที่สงเสริม
ใหผูเรียนไดคิด ไดทา และสรุปองค์ความรูดวยตนเอง โดยเริ่ม
จากครูออกแบบการเรียนรูและกาหนดวานักเรียนจะสรุปความรูจากสิ่งที่เรียนเป็นขอความรูจากการเรียบเรียงความ
คิดของตนเอง
นักเรี ยนจะสรุป ความคิด รวบยอดไดก็ต อเมื่อ ครูอ อกแบบกิจ กรรมการเรีย นการสอนใหผู เรีย นผา น
กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลและเลือกขอมูลที่สาคัญ นาขอมูลมาจัดกระทาเป็นหมวดหมู จาแน กเพื่อใหไ ด
ความรูตามที่กาหนด จากนั้นนาไปใชในการปฏิบัติจริง
 ใชแกปัญหาสถานการณ์ตางๆ ซึ่ง ขอสรุปที่ไ ดจากกระบวนการนี้จะตกผลึกในตัวผูเรียน กลายเป็น
ตัวตนและบุค ลิกของผูเรี ยน และจะสะทอ นออกมาในภาระงานหรือการปฏิบัติ ที่ครูม อบหมาย เมื่อฝึ กเชน นี้
บอยครั้งจนนาไปสูการเรียนรูดวยตนเอง โดยในระหวางเรียนรู ครูผูสอนจะใชคาถามเพื่อกระตุนใหนักเรียนไดคิด
ไดตรวจสอบ ทบทวนการคิด เพื่อปรับปรุง ใหดีขึ้น ประเมินผลโดยใชชิ้นงานและมิติคุณภาพ (Rubrics) เป็น
เกณฑ์

2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน ในปี 2558

บ

ทสรุป
ของความสาเร็จ

2557

1. เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพครู แ ละผู เ รี ย น
เกี่ ย วกั บ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน โดยใช
เทคนิค การคิดแบบ GPAS

รางวัลเหรี ยญเงิน 30 เรื่ อง | [Pick the date]

โรงเรี ย นบ า นด า นได น ากระบวนการคิ ด แบบ
GPAS มาใชในการจัด กิจ กรรมการเรีย นการสอนของ
นักเรียนตั้งแตระดับชั้นอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึก ษา 2556 ในกลุมสาระสัง คม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นวิชาที่วา
ดวยความสัมพันธ์ระหวางมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์
กับสังคม และเพื่อเป็นการเตรียมความพรอมสูประชาคม
อาเซี ย นต อ ไป ภายใต วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเปู า หมาย
สาคัญประกอบดวย

ความส าเร็ จจากการสร างสรรค์แ ละพัฒ นา นวั ตกรรมการศึ กษา “การบริห ารจัด การเรี ย นรู โ ดยใช
กระบวนการคิดแบบ GPAS” สรุปโดยยอ ดังนี้

ผลงานที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน

OSOI

 ดานสถานศึกษา อาทิ
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 สถานศึกษาสามารถบริหารงานดานวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด สงผลให
สถานศึกษา ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม .ศ.พ)2554-2558คณะกรรมการออกประเมินเมื่อ) (
วันที่13-15 กุมภาพันธ์ 2556ผานการประเมิน (สถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
สถานศึกษาไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา
2556-2558
สถานศึกษาผานการประเมินโรงเรียนดีศรีตาบล
สถานศึกษาไดจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูโครงการ “จัดอาหารกลางวัน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”ระดับดีเยี่ยม

OSOI

สถานศึกษาผานการรับรองมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพและทันตสุขศึกษาในโรงเรียน ระดับทอง
สถานศึกษาไดรับการรับรองมาตรฐาน โรงเรียน อยนอย ระดับดีมาก สถานศึกษาไดรับการประเมิน.
โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมใหเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ระดับดี
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 ดานผูบ ริหาร
ผู บ ริ ห ารได รั บ รางวั ล Platinum ประเภท 2 ในการประกวดนวั ต กรรมของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาระดับภูมิภาค โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่จังหวัด
ขอนแกน พรอมรับเกียรติบัตร จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2556

 ดานผูเ รียน
 ผูเรียนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในทางที่ดี ขึ้น เชน กลาพูด กลาแสดงออก มีความเป็นตัว
ของตนเองมีความมั่นใจยิ่งขึ้น ผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะ ดาน คือ ดานความสามารถในการสื่อสาร 5
ความสามารถในการคิดความสามารถในดานแกปัญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถใน
การใชเทคโนโลยี ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝุเรียนรู อยู
อยางพอเพียง มุงมั่นในการทางานรักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ
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ดานครู
คณะครูมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดีขนึ้ จากเดิมเป็นผูสอน
)Instructor) เปลี่ยนเป็นผูอานวยความสะดวก )Facilitator) มีหนาที่คอยใหคาปรึกษา ชี้แนะเพื่อใหเด็กไดบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
และ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานดาน พุทธศักราช 2556 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551.

OSOI

 ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเป็นสถานที่อานวยความสะดวกในการ
ใหความรูขาวสาร เป็นแหลงเรียนรูของชุมชน

2557

 ดานชุมชน
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B 13
”ฝูาเพดานจากตนกลวย“

ป
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ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนอากาศอานวยศึกษา

โรงเรียนอากาศอานวยศึกษา เลขที่ 165 หมู 17 ตาบลอากาศอานวย จังหวัดสกลนคร สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
ปัจจุบัน นาย ยงค์ยทุ ธ เขือ่ นขันธ์ ดารงตาแหนง
ผูอานวยการไดสรางสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดาน
สิ่งประดิษฐ์สื่อและเทคโนโลยี ”ฝูาเพดานจากตนกลวย“ จน
ประสบความสาเร็จ
ปฐมบทของความคิดสรางสรรค์การทา“ฝูาเพดาน
จากตนกลวย”ดังกลาว สืบเนื่องมาจากผูบริหาร ครู
อาจารย์โรงเรียนอากาศอานวยศึกษาไดริเริ่มทดลองสรางสรรค์
นวัตกรรมการศึกษา“ฝูาเพดานจากตนกลวย ”ซึ่งผลิตจาดตน
กลวยมาปลูกฝังใหเยาวชนรูจักใชสิ่งของอยางรูคุณคา ตั้งแตปีการศึกษา
2555 จนถึงปีปัจจุบัน
จากแนวความคิดดังกลาวนักเรียนโรงเรียนอากาศอานวยศึกษาได
ศึกษาเรียนรูถึงวิธีการประดิษฐ์และทาฝูาเพดานจากตนกลวย โดยไดทดลอง
และทดสอบคุณภาพของสิ่งประดิษฐ์จนเป็นที่นาพอในเรื่องการลดอุณหภูมิ
ภายในบานจนประสบความสาเร็จ ใชประโยชน์ไดจริงในตนทุนที่ต่า

OSOI

ตน คลา : T HALIA GENICULATA
L.
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จากปฐมบท และ ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนอากาศอานวยศึกษา ดังกลาว สงผลใหนาไปสู ขอคนพบใหมซึ่ง
เป็นตนแบบสาคัญของแนวทางพัฒนา โดยหลังจากศึกษา
คนควา ทดลองประดิษฐ์จนสามารถนาไปใชไดจริงในวิถี
ชีวิตประจาวัน ทาใหเกิดความคิดสรางสรรค์ตอยอดที่จะ
นาแนวคิดดังกลาวพัฒนาไปสูนวัตกรรมการศึกษาที่ตั้งอยู
บนพื้นฐานความคิดดวยภูมิปัญญาของคนไทยใหสามารถ
นาไปใชไดจริง เกิดขึ้นจริง สอดคลองกับการดารงวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรง
พระราชทานแกพสกนิกรชาวไทยเพื่อการดารงที่ชีวิตที่ดี
มีความสุข บนวิถีแหงความพอเพียง

มิปญ
ั ญาสรางสรรค์

2557

ผั ก ตบชวา EICHHORNIA CRASSIPES (M ARTIUS ) SOLM L AUBACH

การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

จากขอคนพบตนแบบของแนวทางการพัฒนาดังกลาว ไดรับการพัฒนาตอยอดไปสูภูมิปัญญาสรางสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดานสิ่งประดิษฐ์สื่อและเทคโนโลยี “ฝูาเพดานจากตนกลวย”ผานกระบวนการการ
ประดิษฐ์ ในระยะแรก โดยครู นักเรียนไดนาเสนใยกลวยและเสนพืชอีก -2 ประเภทมาทดลองเปรียบเทียบและ
ทดสอบการลดอุณหภูมิภายในบานกับฝูาเพดานที่ขายในทองตลาด
ผลจากการประดิษฐ์และผลจากการทดสอบ ”ฝูาเพดานจากตนกลวย“ ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1: ทดลองหาเสนใยของพืชที่นามาทดลอง พบวาตนกลวย, ชานออยและฟางขาวมีเสนใยแตตอง
ใชระยะเวลาในการตมตางกัน ตนกลวยใชเวลานานที่สุดรองลงมาคือ ชานออยและฟางขาวใชเวลานอยทีส่ ุด โดยใช

OSOI

ภู
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อคนพบ
ตนแบบของแนวทางการพัฒนา
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เวลา 4 ชั่วโมง, 3.30 ชั่วโมงและ 3 ชั่วโมงตามลาดับ
ขัน้ ตอนที่ 2: ทดลองทาฝูาเพดานจากตน
กลวย, ชานออยและฟางขาว โดยวิธีการหั่นตนกลวย,
ชานออยและฟางขาวเป็นชิ้นเล็กๆ ขนาดความกวาง 2
เซนติเมตร ความยาว 4 เซนติเมตร ชั่งใหได 2,000
กรัม นาตนกลวย, ชานออยและฟางขาวที่ไดไปตมใน
สารละลายโซดาไฟในอัตราสวน น้า 2 ลิตร : โซดาไฟ
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400 กรัม ตมจนเปื่อย จากนั้นนาเยื่อที่ไดไปลางในน้า
สะอาด นาแกลบไปบดใหมีขนาดเล็ก ชั่งใหได 50 กรัม
และตวงน้ายางสด 100 มิลลิลิตร นาเยื่อตนกลวย, ชาน
ออยและฟางขาวที่ไดไปผสมในน้ายางสดและแกลบที่
เตรียมไว คลุกใหเขากันนาไปผึ่งในตะแกรง เกลี่ยให
เป็นแผนใหมีความหนาประมาณ 0.5 เซนติเมตร นาไป
ผึ่งแดดใหแหง อบควันดวยกามะถันแลวทาแล็กเกอร์ พบวาฝูาเพดานที่ไดจากฟางขาว มีความหนามากกวาและแหง
ชา การเรียงเสนใยจะเรียงซอนทับกันสลับไปสลับมาชิดติดกัน เมื่อแหงจะมีสีเหลืองออนมีน้าหนักมากกวาฝูาเพดาน

2557

ชนิดอื่น

สวนฝูารองลงมาคือฝูาเพดานที่ไดจากชานออยจะมีความบางกวาและแหงเร็วกวาฟางขาว การเรียง

เสนใยจะเรียงซอนทับกันสลับไปสลับมาชิดติดกัน เมื่อแหงจะมีสีเหลืองและตนกลวยมีน้าหนักเบากวาเสนใยชนิดอื่น
และแหงเร็วที่สุด การเรียงเสนใยจะเรียงชิดติดกันมาก เมื่อแหงจะมีสีน้าตาลแก
ขัน้ ตอนที่ 3 การทดลองความสามารถในการลดอุณหภูมิของบานจาลองจากฝูาเพดานตนกลวย, ชานออย,
ฟางขาวและกระดาษ พบวา ฝูาเพดานจากตนกลวย สามารถลดอุณหภูมิไดดีที่สุดเฉลี่ย 1.67 องศา รองลงมา คือ
ฝูาเพดานจากชานออย 1.06 องศา ฝูาเพดานจากฟางขาว 1.00 องศาและจากกระดาษ ไมสามารถลดอุณหภูมิไดแต
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กลับยิ่งเพิ่มอุณหภูมิของบานจาลองใหสูงขึ้นตามเวลาที่ทาการทดลองเฉลี่ย 1.61 องศา
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เนื่องจากโรงเรียนอากาศศึกษาเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1– 6 ปี
การศึกษา 2555 มีนักเรียน 2,021 คน นักเรียนมาจากหลายพื้นที่นอกจากคนเผาโยยซึ่งเป็นคนในพื้นที่ยังมีนักเรียน
มาจากพื้นที่จังหวัดอื่น เชน นครพนม และยังมียังสถานะความเป็นอยูที่หลากหลาย ฐานะคอนขางยากจน บิดา
มารดาสวนหนึ่งมีปัญหาเรื่องการหยาราง นักเรียนสวนหนึ่งอาศัยอยูกับตายาย
เพื่อเป็นการสงเสริมใหผูเรียนรูจักการนาวัสดุที่หาไดในทองถิ่นมาประดิษฐ์เป็นของใชในครัวเรือน ที่หาไดใน
ทองถิ่นของตนเองเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเลือกใชฝูาเพดานเพื่อลดอุณหภูมิภายในบานของตัวเอง และยัง
เป็นการหลีกเหลี่ยงการใชสารเคมีในชีวิตประจาวันอีกดวย นอกจากนี้ใน
ทองถิ่นยังมีกลวย คลาและผักตบชวาซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่
สามารถนาไปสรางประโยชน์ และสรางเศรษฐกิจได ซึ่งในปัจจุบันการใช
ประโยชน์จากตนกลวยมีมากมายหลายอยาง เชน ใชเป็นทุนลอยน้าใหเด็ก
ๆ ใชหัดวายน้าหรือนามาเป็นแพสาหรับตั้งสิ่งใหลอยอยูในน้า คลาเอามา
ทอเสื่อไดเรียก “สื่อตนคลา แข็งแรงทนทานแตสะดวกในการเคลื่อนยาย
และกาวัสดุและหาวัสดุยาก จึงนิยมทาใชแตในครัวเรือน หรือนามามัดขนม
ชนิดตาง ๆ และผักตบสามารถนามาทากระเปา แฟชั่นตาง ๆ โคมไฟ
ตะกรา ของใชเบ็ตเตล็ด ตนกลวย คลาและผักตบชวาสามารถนาไป
ประดิษฐ์เป็น “ฝูาเพดาน”ไดเป็นอยางดี
ดวยเหตุผลดังกลาวโรงเรียนอากาศอานวยศึกษาจึงไดสงเสริมการ
ประดิษฐ์ “ฝูาเพดานจากตนกลวย” และกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร์ไดบรรจุไวในหลักสูตรทองถิ่นของโรงเรียนในรายวิชา โครงงานวิยาศาสตร์ และบูรณาการกับทุกกลุม
สาระการเรียนรู การจัดแสงผลงานรวมกับทองถิ่นหรือหนวยงานตาง ๆ การประดิษฐ์ “ฝูาเพดานจากตนกลวย”
เริ่มจากการทาโครงงานของนักเรียนจากขนาดจาลองและทาการทดสอบประสิทธิภาพของฝูาเพดานของพืชแตละ
ชนิด และทาการตอยอดผลิตภัณฑ์ใหมีนาดเทาของจริงและเขารวมประกวดแขงขันกับหนวยงานตาง ๆ ตั้งแตปี
พ.ศ. 2554 ในงานทักษะวิชาการ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับเขตพื้นที่ ปี พ.ศ.
2555 ไดเขารวมแขงขันกับมูลนิธิรมติณสูลานนท์ ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด เขารวมแขงขันระดับภาคที่จังหวัด
นครราชสีมา เขารวมแขงขันงานทักษะวิชาการปี 2555 ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตพื้นที่ เขารวมแขงขันระดับภาค
ที่จังหวัดชัยภูมิ ไดลาดับที่ 19 และเขารวมแขงขันกับสานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ในวันนักประดิษฐ์
ประจาปี พ.ศ. 2557

รางวัลเหรี ยญเงิน 30 เรื่ อง | [Pick the date]

ทสรุป
ของความสาเร็จ
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ปัจจุบันการทา ”ฝูาเพดานจากตนกลวย“ ในโรงเรียนอากาศอานวยศึกษาไดสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูใน
รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ และบูรณาการกับทุกกลุมสาระการเรียนรู เชน กลุมสาระการงานอาชีพและ
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เทคโนโลยีไดจัดทาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนและไดใหนักเรียนปลูกตนกลวยในบริเวณศูนย์

เศรษฐกิจพอเพียงเมื่อตนกลวยโตเต็มที่ยังสามารถใชประโยชน์ไดเต็มที่ตั้งแตนาผลกลวยมาประกอบอาหารใน
รายวิชาคหกรรม ศึกษาเรียนรูเรื่องการเจริญเติบโตของตนกลวยในรายวิชาวิทยาศาสตร์ การศึกษาเรื่องรายรับ
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รายจายจากการจาหนายผลผลิตของตนกลวยในรายวิชาสังคมศึกษา และยังสามารถนาใบของตนกลวยไปใชเรียน
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การทากระทงใบตอง ลาตนเมื่อแกเต็มที่ก็นามาประดิษฐ์เป็น “ ฝูาเพดานจากตนกลวย”

จากการดาเนินงานตั้งแตปีการศึกษา 2554 เป็นตนมาพบวา การประดิษฐ์ฝูาเพดานจากตนกลวยทาให
ผูเรียนรูจักการนาทรัพยากรที่อยูใกลตัวมาใชใหเกิดประโยชน์มากที่สุด และยังเป็นการสงเสริมใหคนในชุมชนหันมา
ใชวัสดุที่ไดจากธรรมชาติเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการใชวัสดุที่ไดจากเคมีภัณฑ์ ประเภทตาง ๆ นักเรียนที่ไดเรียนรู
เกี่ยวกับการประดิษฐ์ “ฝูาเพดานจากตนกลวย” สามารถนาความรูที่ไดจากโรงเรียนไปถายทอดใหกับคนในชุมชน
ของตนเอง และยังสามารถผลิตใชเองในครัวเรือนและตนกลวยยังเป็นพืชที่ปลูกงายโตเร็วเราสามารถใชไดทุกสว น
ของลาตน ผลนามากิน หรือเพื่อเพิ่มรายได ใบสามารถขายหรือใชเป็นอุปกรณ์ในการหอขนม ลาตนสามารถ
รับประทานได ตนเมื่อแลวนามาประดิษฐ์เป็นฝูาเพดานจากตนกลวยใชไดอีกดวย
นอกจากนี้ ยังมีการบูรณาการเขากับกลุมสาระกรเรียนรูอื่นๆ อาทิ
1. กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี การสงเสริมใหนักเรียนปลูกตนกลวยของ ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนอากาศอานวยศึกษา
2. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์ การเจริญเติบโตของตนกลวย
3. กลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การศึกษาเรื่องการพัฒนาและจาหนายผลิตภัณฑ์จาก
ตนกลวย
4. กลุมสาระภาษาไทยการเขียนบรรยายเรื่องตนกลวยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
5. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์การคิดคานวณอัตราตนทุนการผลิตฝูาเพดานจากตนกลวย
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สรุปผลทีเ่ กิดขึน้ จากการสรางสรรค์ และการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ปีการศึกษา

1

ปี 2554

2

ปี 2555

การนาผลงานเขารวม
ประกวดแขงขัน
ศิลปะหัตกรรมนักเรียน
โครงงานวิทยาศาสตร์)
(ประเภทสิ่งประดิษฐ์
การประกวดโครงงานมูลนิธิ
เปรมติลสูลานนท์
การประกวดโครงงานมูลนิธิ
เปรมติลสูลานนท์
ศิลปะหัตกรรมนักเรียน
โครงงานวิทยาศาสตร์)
(ประเภทสิ่งประดิษฐ์

ผลการดาเนินงาน

ศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาค

เหรียญเงินอันดับที่ 19 สพฐ.

รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
ชนะเลิศระดับจังหวัด
สกลนคร
เกียรติบัติเขารวมการ
แขงขัน
ชนะเลิศอันดับหนึ่ง
(เหรียญทอง)

หมายเหตุ
(หนวยงานทีเ่ ขารวม)
สพม เขต.23
จังหวัดสกลนคร
มูลนิธิเปรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
สพม เขต.23
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ที่
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ตารางแสดงผลการนานวัตกรรมฝูาเพดานจากตนกลวยเขาประกวดแขงขันกับหนวยงานตาง ๆ
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ปี 2556

ตะวันออกเฉียงเหนือ
สานักงานคณะกรรมการการ รอผล
วิจัยแหงชาติ

สานักงาน
คณะกรรมการการวิจัย
แหงชาติ

B 43
เครือ่ งใหอาหารสัตว์พลังงานน้า
(Animal feeders water power)

ป

2557

ปฐมบท และปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนบานโคกกลาง ดังกลาว เป็น
ผลสืบเนื่องมาจากสภาพสังคมในปัจจุบันที่ประชาชนใหความรักความ
เมตตาและชื่นชอบการเลี้ยงสัตว์ ทั้งเลี้ยงเพื่อความสวยงาม เลี้ยงเพื่อเป็น
อาชีพ และเลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนตางเผาพันธุ์ อาทิ สุนัข แมว, กระตาย, ปลา
หรือสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆ ตามกาลเวลาของยุคสมัยวาชื่นชอบที่จะเลี้ยงสัตว์
ชนิดใด
ผูที่มีจิตใจรักและเมตตาสัตว์เลี้ยงดังกลาวจะประสบปัญหารวมกัน
ประการหนึ่ง นัน่ คือในบางครั้งมีความจาเป็นที่จะตองเดินทางไปปฏิบัติงาน
ที่อื่นเป็นเวลาหลายวัน หวงสัตว์เลี้ยงก็หวงวาในเวลาหลายวันนั้นสัตว์เลี้ยงของตนจะกินอาหารจากที่ไหน ครั้นจะหอบสัตว์
เลี้ยงไปกับตนเองดวยก็ติดปัญหาเรื่องความไมเหมาะสมและความไมเหมาะไมควรที่จะนาสัตว์เ ลี้ยงไปปะปนกับบุคคลอื่นๆ
ดวยปัญหาดังกลาว ผูบริหารและคณะครู อาจารย์ โรงเรียนบานโคกกลาง จึงไดรวมกันดาเนินการ สรางสรรค์และ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษา “เครือ่ งใหอาหารสัตว์พลังงานน้า (Animal feeders water power)” ขึ้น โดยไดพยายาม
คิดคนอุปกรณ์ที่จะชวยใหผูเลี้ยงสัตว์ไมตองประสบกับปัญหาดังกลาว เพื่อตอบโจทก์ใหไดวา เมื่อผูเลี้ยงสัตว์ตองออกจาก
บานไปหลายวันแลว ทาอยางไรสัตว์ที่เลี้ยงไวจึงจะมีอาหารเพียงพอ จนสาเร็จ
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โรงเรียนบานโคกกลาง เลขที่ ตาบลเมืองหงส์ อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด 148รอยเอ็ด สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบัน นายสุรศักดิ์ เกริกชัย
ดารงตาแหนง ผูอานวยการโรงเรียนบานโคกกลาง ไดสรางสรรค์และ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดานสิง่ ประดิษฐ์ สือ่ และเทคโนโลยีการศึกษา
“เครื่องใหอาหารสัตว์พลังงานน้า (Animal feeders water power)”จน
ประสบความสาเร็จ

รางวัลเหรี ยญเงิน 30 เรื่ อง | [Pick the date]

ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนบานโคกกลาง
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ข

อคนพบ
ตนแบบของแนวทางการพัฒนา

2557

จากปฐมบท และปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนบานโคกกลาง
ดังกลาว ไดพัฒนาไปสูแนวคิดใหมในการแกไขปัญหาดังกลาว ทาใหได
ขอคนพบซึง่ เป็นตนแบบของแนวทางการพัฒนาตอยอดความคิด การ
ประดิษฐ์ เครือ่ งใหอาหารสัตว์พลังงานน้า (Animal feeders water
power) ขึ้น โดยสารวจวัสดุอุปกรณ์ตางๆที่มีอยูในบานวามีอะไรบางที่
นาไปประกอบเป็นเครื่องมือที่จะชวยในการสรางเครื่องใหอาหารสัตว์
ดังกลาวได
สิ่งที่คนพบในเบื้องตน พบวา ปัจจุบันเครื่องใหอาหารสัตว์สวนใหญ นิยมใชอุปกรณ์ที่มีมอเตอร์เป็นสวนประกอบมี
วงจรไฟฟูา ทาใหสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟูา และมีราคาแพง จึงตัดประเด็นดังกลาวทิ้งไป ซึ่งผลสุดทายก็ไดบทสรุปวาอุปกรณ์
และชิ้นงานที่ตองการสรางสรรค์ขึ้นมาใหมนั้นจะตองประหยัด ไมสิ้นเปลืองกระแสไฟฟูาสิ่งประดิษฐ์ดังกลาวตองใชหลัก การ
ทางานของคานดีดคานงัดซึ่งเกี่ยวของกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ ผูสรางสรรค์จึงมีแนวคิดวาจะนาหลักการทางานของ
คานดีดคานงัดมาประดิษฐ์เครื่องใหอาหารสัตว์พลังงานน้า (Animal feeders water power) ดังกลาวขึ้น

ภู

มิปญ
ั ญาสรางสรรค์

การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

OSOI

จากแนวคิดดังกลาว ไดนาไปสูภูมิปญ
ั ญาสรางสรรค์การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา “เครื่องใหอาหารสัตว์พลังงาน
น้า” ซึ่งจะชวยใหผูรักสัตว์เลี้ยงเป็นชีวิตจิตใจไมตองกังวลเกี่ยวกับปัญหานี้อีกตอไป ทั้งนี้เพราะในระหวาที่ตนเองตองไป
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ปฏิบัติภารกิจนอกเหนือจากงานประจา เครื่องใหอาหารสัตว์พลังงานน้าก็
พรอมที่จะปฏิบัติหนาใหอาหารสัตว์เลี้ยงโดยมิขาดตกพกพรองแตอยางใด
โดยสามารถกาหนดเวลาใหอาหารเองไดชวยควบคุมระเบียบวินัยในการกิน
อาหารของสัตว์เลี้ยงใหรูจักการตรงตอเวลาโดยเครงครัด อีกทั้งยังสามารถ
ควบคุมปริมาณอาหารในแตละมื้อไดเป็นอยางดีอีกดวย

1. สภาพปัญหากอนการพัฒนา
เนื่องจากที่โรงเรียนมีบอเลี้ยงปลาเพื่ออาหารกลางวัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จะตองใหอาหาร
ปลาทุกวันโดยมีเวรประจาทุกวัน แตเนื่องจากวันเสาร์ – วันอาทิตย์ นักเรียนไมสะดวกในการเดินทางมาโรงเรียนเพื่อให
อาหารปลา ดังนั้นผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝุายจึงไดรวมกันประชุมเพื่อหาทางแกไข จึงไดรวมกันคิดคนเครื่องใหอาหารสัตว์
พลังงานน้าขึ้นมาแกปัญหา
2. การออกแบบนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนา
เครื่องใหอาหารสัตว์พลังงานน้าใชหลักการของคานดีดคานงัด คานเป็นเครื่องกลชนิดหนึ่งที่ใชดีดงัดวัตถุให
เคลื่อนที่รอบจุดหมด (fulcrum) มีลักษณะเป็นแทงยาว หลักการทางานของคานใชหลักของโมเมนต์

รูปแสดงลักษณะของคาน
สวนประกอบของคาน ที่สาคัญในการทางานของคานมี 3 สวน คือ
1. จุดหมุนหรือจุดฟัลกรัม (Fulcrum) F
2. แรงความตานทาน (W) หรือน้าหนักของวัตถุ
3. แรงความพยายาม (E) หรือแรงที่กระทาตอคาน

2557

กระบวนการพัฒนาผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม

OSOI

1. เพื่อใหรูจักคิดคนควา ผลิตสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่องเครื่องใหอาหารสัตว์พลังงานน้า
2. เพื่อใหรูขั้นตอนในการประดิษฐ์ เครื่องใหอาหารสัตว์พลังงานน้า
3. เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค์ ความมีเหตุผลและใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแกปัญหา รูจัก
ใชเวลาวางใหเป็นประโยชน์
4. เพื่อเป็นการใชเทคโนโลยีโดยใสใจสิ่งแวดลอม ( Green Technology )

รางวัลเหรี ยญเงิน 30 เรื่ อง | [Pick the date]

วัตถุประสงค์
ในการสรางสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
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การจาแนกคาน จาแนกได 3 ประเภทหรือ 3 อันดับ ดังนี้
1. คานอันดับที่ 1

รางวัลเหรี ยญเงิน 30 เรื่ อง | [Pick the date]

เป็นคานที่มีจุด (F) อยูระหวางแรงความพยายาม (E) และแรงความตานทาน (W) เชน กรรไกร ตัดผา
กรรไกรตัดเล็บ คีมตัดลวด เรือแจว ไมกระดก เป็นตน

รูปแสดงคานอันดับ 1

2. คานอันดับ 2 เป็นคานที่มีแรงความตานทาน (W) อยูระหวางแรงความพยายาม (E) และจุดหมุน (F) เชน ที่เปิดขวด
น้าอัดลม รถเข็นทราย ที่ตัดกระดาษ เป็นตน

2557

รูปแสดงคานอันดับ
3. คานอันดับที่ 3 เป็นคานที่มีแรงความพยายาม (E) อยูระหวางแรงความตานทาน (W) และจุดหมุน (F) เชน ตะเกียบ คีม
คีบถาน แหนบ เป็นตน

รูปแสดงคานอันดับ 3
OSOI

การผอนแรงของคาน จะมีคามากหรือนอยโดยดูจากระยะ E ถึง F และ W วาถาระยะ EF ยาวหรือสั้นกวาระยะ
WF ถาในกรณีที่ยาวกวาก็จะชวยผอนแรง ถาสั้นกวาก็จะไมผอนแรง
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3. ขัน้ ตอนการดาเนินงานพัฒนา
วัสดุทใี่ ช
รายการ
ทอพีวีซีขนาด 4 หุน ยาว 4 เมตร
ของอ
ขอตอแยกสามทาง
ขอตอแยกสี่ทาง
ขวด PET ( โพลีเอทธิลีนเทเรฟทาเลต )
สายยาง,สายน้าเกลือ
เชือก
น็อต
บานพับมุงลวด
แคลมรัดทอสังกะสี 2 นิ้ว
หัวจุกยางในรถมอเตอร์ไซค์
PVC ปิดหัวทอ 4 หุน

จานวน
1
7
6
1
3
1
2
27
1
1
1
2
รวมเป็นเงิน

หนวย
เสน
ตัว
ตัว
ตัว
ขวด
ชุด
เมตร
ตัว
ตัว
ตัว
หัว
ตัว

เป็นเงิน
35
24.50
33
10
20
11
7
3.50
6
150

งบประมาณ ประมาณ 150 บาท
OSOI

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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ที่มา ( http://www.maceducation.com/e-knowledge/2432210110/17.htm )
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หลักการคานวณเรื่องคาน มีดังนี้
1. ถาโจทย์ไมบอกน้าหนักของคานมาให เราไมตองคิดน้าหนักของคาน ถือวาคานนั้นเบามาก
2. ในการคานวณใหถือวา คานมีขนาดสม่าเสมอกันตลอด
3. ถาโจทย์บอกน้าหนักคานมาใหตองคิดน้าหนักคานดวย โดยถือวาน้าหนักของคานจะอยูจุดกึ่งกลาง
คานเสมอ
4. เมื่อคานอยูในสภาวะสมดุล โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาเทากับโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา
5. โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา หรือโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกามีคาเทากับ ผลบวกของโมเมนต์ยอยแตละชนิด
6. เมื่อมีแรงมากระทาที่จุดหมุน คาของโมเมนต์มีคาเทากับศูนย์เพราะระยะทางเป็นศูนย์ ดังนี้
โมเมนต์ = แรง x ระยะทางตั้งฉากจากจุดหมุนถึงแนวแรง
= แรง x 0
โมเมนต์ = 0
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บ

ทสรุป
ของความสาเร็จ
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วิธใี ชงาน
1. เติมอาหารสัตว์ลงไปในชุดจายอาหาร
2. เติมน้าใสขวด PETหรือถังใสน้า ปรับระดับความเร็วน้าตามความตองการ
3. ใหอาหารครั้งที่ 1 โดยเติมน้าลงขวดที่ยึดติดกับคานจนคานดานที่มีขวดน้ามีน้าหนักมากกวาคานจะ
กระดกลงทาใหน้าไหลออกจากขวดพรอมปลอยอาหารครั้งที่ 1 เมื่อน้าไหลออกจะทาใหคานมีน้าหนักเบาคานจึง
กระดกขึ้น น้าจะเริ่มไหลเขาขวดที่ยึดติดกับคานอีกครั้ง จนคานดานขวดน้ามีน้าหนักมากกวาคานจะกระดกลงทาให
น้าไหลออกจากขวดพรอมปลอยอาหารเป็นครั้งที่ 2 จะเป็นการทางานแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนน้าหมดขวด PET หรือถัง
ใสน้า ปริมาณอาหารขึ้นอยูกับขนาดเม็ดอาหารและความกวางของชองปลอยอาหาร
จากการทดลองคานกระดกแตละครั้งจะใชน้าปริมาตร 190 มิลลิลิตร เมื่อใชขวดบรรจุน้า 1.5 ลิตร จะ
ทาใหคานกระดกทั้งหมด 7 ครั้ง น้าสวนที่เหลือมีปริมาณไมเพียงพอที่จะทาใหคานกระดก เมื่อปรับระดับความเร็ว
น้าเพื่อทาใหคานกระดกแตละครั้งจะมีผลดังนี้
ความเร็วน้า
ระดับสูงสุด
ระดับปานกลาง
ระดับต่าสุด

ขนาด/น้าหนักสิง่ ประดิษฐ์
1.น้าหนักรวม 5 kg
OSOI

น้า 1.5 ลิตรใชเวลา
29.40 นาที
2 ชั่วโมง 15 นาที
35 ชั่วโมง

สาหรับขวดน้าดื่มขนาดบรรจุ 6 ลิตร บรรจุอาหาร 2.5 กิโลกรัม ปริมาณอาหารที่ปลอยแตละครั้งขึ้นอยู
กับขนาดเม็ดอาหารดังนี้
ขนาดเม็ดอาหาร
เม็ดใหญ
เม็ดกลาง
เม็ดเล็ก
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ระยะเวลา / ครั้ง
4.20 นาที
18.40 นาที
5 ชั่วโมง

จานวนครั้งที่ปลอยอาหาร
8
7
6

ปริมาณอาหารเฉลี่ย ( กรัม )
312
357
416

 ไดเครื่องใหอาหารสัตว์พลังงานน้าที่สามารถทางานไดตามเวลาที่กาหนดจริง ทาจากวัสดุเหลือใชและ
วัสดุที่ไมใชแลวสามารถนากลับมาใชประโยชน์ได
 ชวยเหลือและอานวยความสะดวกใหกับบุคคลผูมีสัตว์เลี้ยงแตไมสามารถใหอาหารสัตว์เลี้ยงได
 นักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเป็นประโยชน์ นาความรูที่ไดไปประยุกต์ใชในชีวิตประจาวันแนะนาผูอื่นได

รางวัลเหรี ยญเงิน 30 เรื่ อง | [Pick the date]
2557

ผลงานทีเ่ กิดขึน้ จากการดาเนินงาน

OSOI

2.ขนาด 0.85 x 0.45 x 0.50 เมตร
3.สามารถถอดแยกชิ้นสวนได
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B 54
คอร์ปเตอร์ 4 ใบพัดถายภาพมุมสูง

ป

OSOI
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ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

59

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 3 หมู 90/80 เลขที่ ถนน สุขุมวิท ตาบล เสม็ด อาเภอ เมืองจังหวัด
ชลบุรี สังกัด สช ปัจจุบัน นางสาววรรณา ตันประภัสร์ ดารง
ตาแหนง ตาแหนง ผูอานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ได
สรางสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดานสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา คอร์ปเตอร์ 4 ใบพัดถายภาพมุมสูง จน
ประสบความสาเร็จ
จากปฐมบทและปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ้น ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีชลบุรี พบวาปัจจุบันเทคโนโลยีที่ใชในการสารวจ
ของประเทศไทย สวนใหญนาเขามาจากตางประเทศ นอย
มากที่จะผลิตในประเทศไทย ซึ่งการนาเขาดังกลาวนั้นทาให
เกิดการขาดดุลทางดานเศรษฐกิจ ทั้งนี้เพราะเทคโนโลยีที่
นาเขาจากตางประเทศทุกชนิดยังมีราคาสูงมากเป็นพิเศษ อีก
ทั้งยังไมสามารถ ตอบสนองความตองการไดอยางครบถวน
ทั้งนี้เนื่องจาก เฮลิคอปเตอร์ เครื่องบินสารวจ ยานยนต์เหลานี้ยังไมสามารถเขาไปสารวจในพื้นที่เล็กๆ เชน ตามใน
ตรอกซอกซอยตางๆ ที่มีมากมาย อีกทั้งยานยนต์ยังมีขนาดใหญ และตองมีผูชานาญในการขับขี่ และไมสามารถ
เคลื่อนที่ไดอยางอิสระในพื้นที่ที่จากัด
นอกจากขอจากัดดังกลาวแลว ผลจากการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการทางานของระบบควบคุม GPSและ
รีโมทคอนโทรลโดยอาศัยหลักการทางฟิสิกส์เพื่อชวยในการควบคุมและปรับตั้งคาใหเกิดความเสถียรจนเกิดเป็น
โครงงานนี้ขึ้นมา พบวาในปัจจุบันเทคโนโลยีการบินเขาถึงกลุมคนในทุกระดับมากขึ้น อันเนื่องมาจากเครื่องบิน
บังคับวิทยุและอุปกรณ์ตางๆ มีราคาถูกลงอยางมาก ทาใหเทคโนโลยีการบินไมถูกจากัดเฉพาะกลุมจึงมีการนา
เทคโนโลยีการบินมาใชประโยชน์หลากหลายดาน ผูบริหารและคณะอาจารย์ผูจัดทาไดตระหนักถึงความสาคัญของ
เครื่องบินบังคับวิทยุ จึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษาหลักการทางานของเครื่องบินสี่ใบพัด ระบบควบคุม GPSและ
รีซีฟเวอร์เพื่อตอยอดพื้นฐานความรูในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นไป
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จากปฐมบทและปรากฏการณ์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ดังกลาว นาไปสูขอคนพบ และศักยภาพซึ่งเป็น
ตนแบบสาคัญของแนวทางในการพัฒนาความคิด ทักษะ
และความรูใหมๆในหลากหลายมิติอยางรอบดานเพื่อ
นาไปสูแนวคิดการสรางสรรค์และพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาดวยศักยภาพของผูบริหาร คณาจารย์และ
นักศึกษาที่ศึกษาเรื่องดังกลาวดวยความสนใจตอเนื่อง
ตลอดมา จนพัฒนาไปสูแนวคิดการจัดทาโครงงานเกี่ยวกับ
เครื่องบินบังคับขึ้น
โครงงานดังกลาวนี้ เป็นโครงงานที่ใหความสาคัญ
ในเรื่องการจัดทาเครื่องบินบังคับสี่ใบพัด เพื่อที่จะสามารถ
เคลื่อนที่ไดอยางอิสระ ซึ่งเครื่องบินสี่ใบพัดนี้มี
ความสามารถในการเคลื่อนที่ไดดีกวาเครื่องบินแบบสอง
ใบพัด และมีความรวดเร็วในการเขาถึงพื้นที่ที่เขาถึงยาก
อีกทั้งยังมีตนทุนต่า
ดวยเหตุผลดังกลาว คณะผูจัดทาโครงงานจึงไดคิดประดิษฐ์เครื่องบินสี่ใบพัดติดกลองถายภาพมุมสูงเพื่อ
ชวยในการศึกษาการทางานของเครื่องบินสี่ใบพัด ในการนาไปประยุกต์ใชในการประกอบอาชีพในอนาคต ไดโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสรางเครื่องบินสี่ใบพัดขึ้นมา เพื่อศึกษาการทางานของเครื่องบินที่มีคุณภาพและ
ราคาถูกมากกวาเครื่องบินทั่วไป
กระบวนการและขั้นตอนในการสรางเครื่องบินสี่ใบพัดติดกลองถายภาพมุมสูงดังกลาวมีขั้นตอนดังนี้
ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของแลวนาขอมูลที่ไดมา ออกแบบสรางโครงสรางในแตละสวน ปรับตั้งคาตางๆของ
เครื่องบิน หลังจากนั้นทาการทดสอบการทางานของเครื่องบิน โดยทดสอบใหเครื่องบินสี่ใบพัดเริ่มทางานแลวศึกษา
ระบบการทางานของเครื่องบินที่ผานการปรับตั้งคาดวยระบบ PID จนเสร็จสมบูรณ์แลว ซึ่งการทดสอบแบงออกเป็น
2 แบบ คือ ทดสอบโดยการควบคุมดวยรีโมตคอนโทรลและทดสอบโดยการควบคุมดวยคอมพิวเตอร์ โดย
เปรียบเทียบความนิ่งและความเสถียรในการควบคุมเครื่องบินใหเคลื่อนที่

รางวัลเหรี ยญเงิน 30 เรื่ อง | [Pick the date]

อคนพบ
ตนแบบของแนวทางการพัฒนา
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ทดสอบโดยการควบคุมดวยรีโมตคอนโทรล
เริ่มการทดสอบโดยการCalibrate หรือวัดคารีโมต
คอนโทรล แลวปรับจูนคลื่นสัญญาณใหตรงกัน จากนั้นจึง
ทาการทดลองนาเครื่องบินขึ้นบิน
ทดสอบโดยการควบคุมดวยคอมพิวเตอร์ เริ่ม
การทดสอบโดยการใชโปรแกรม Mission Planner
กาหนดความสูงที่ตองการใหเครื่องบิน บินขึ้นไดสูง
ตามที่กาหนด จากทาการกาหนดจุดที่ตองการให
เครื่องบินบินไป-กลับโดยใช GPSนาทาง

ภู

มิปญ
ั ญาสรางสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

จากขอคนพบซึ่งเป็นตนแบบของแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดังกลาวเป็นแรงผลักดันให
ผูบริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา รวมพลังภูมิปัญญาครั้งสาคัญในการสรางสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา คอร์ปเตอร์ 4 ใบพัดถายภาพมุมสูง ขึน้ เพื่อเรียนรูถึงวงจรการทางานหลักการทางานของเครื่องบินสี่
ใบพัด และการใชระบบควบคุม GPSและรีโมทคอนโทรลในการปรับตั้งคา และสามารถนาไปประยุกต์ใชในการ
สรางสรรค์สิ่งประดิษฐ์อื่นๆหรือศึกษาตอยอดได และเพื่อศึกษาใหเกิดความเขาใจและทาใหเกิดทักษะในการเรียนรู
นาไปใชในการเรียนหรือการทางานในสาขาที่เกี่ยวของได
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ภูมิปัญญาสรางสรรค์การพัฒนาการศึกษา คอร์ปเตอร์ 4 ใบพัดถายภาพมุมสูง ดังกลาว ดาเนินการภายใต
วัตถุประสงค์ สาคัญ ประกอบดวย

61

1.เพือ่ ศึกษาการทางานของเครื่องบินที่มีคุณภาพและราคาถูกมากกวาเครื่องบินทั่วไป
2.เพือ่ เรียนรูถ ึงวงจรการทางานหลักการทางานของเครื่องบินสี่ใบพัด และการใชระบบควบคุม GPSและ
รีโมทคอนโทรลในการปรับตั้งคา และสามารถนาไปประยุกต์ใชในการสรางสรรค์สิ่งประดิษฐ์อื่นๆหรือศึกษาตอยอด
ได และเพื่อศึกษาใหเกิดความเขาใจและทาใหเกิดทักษะในการเรียนรูนาไปใชในการเรียนหรือการทางานในสาขาที่
เกี่ยวของได โดยมีกระบวนการและกลวิธีการปฎิบตั ิงาน ดังนี้

2557

ปัจจุบันเทคโนโลยีการบินเขาถึงกลุมคนในทุกระดับมากขึ้น อันเนื่องมาจากเครื่องบินบังคับวิทยุและ
อุปกรณ์ตางๆ มีราคาถูกลงอยางมาก ทาใหเทคโนโลยี
การบินไมถูกจากัดเฉพาะกลุมจึงมีการนาเทคโนโลยีการ
บินมาใชประโยชน์หลากหลายดาน ผูจัดทาไดเห็นถึง
ความสาคัญของเครื่องบินบังคับวิทยุ จึงมีความสนใจที่
จะทาการศึกษาหลักการทางานของเครื่องบินสี่ใบพัด
ระบบควบคุม GPSและรีซีฟเวอร์เพื่อตอยอดพื้น
ฐานความรูในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นไป โดย คณะ
ผูจัดทาได คิดออกแบบและทาการจัดสรางเครื่องบินสี่
ใบพัดติดกลองถายภาพมุมสูงขึ้นมา เพื่อเป็นการ
เปรียบเทียบระหวางเครื่องบินบังคับที่ขายตาม
ทองตลาดวามีการทางานคลายหรือแตกตางกันอยางไร
รวมถึงตนทุนของการผลิตตัวเครื่องและคุณภาพของการบินที่ไดจากการตั้งคาดวยตนเองสงผลใหเกิดการเรียนรูและ
เขาใจเพิ่มมากขึ้น
การดาเนินการดังกลาว จะนาไปสูการเรียนรูถึงวงจรการทางานหลักการทางานของเครื่องบินสี่ใบพัด และ
การใชระบบควบคุม GPSและรีโมทคอนโทรลในการปรับตั้งคา และสามารถนาไปประยุกต์ใช ในการสรางสรรค์
สิ่งประดิษฐ์อื่นๆหรือศึกษาตอยอดได และเพื่อศึกษาใหเกิดความเขาใจและทาใหเกิดทักษะในการเรียนรูนาไปใชใน
การเรียนหรือการทางานในสาขาที่เกี่ยวของได โดยศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของดังนี้
ทฤษฎีระบบ GPS
หลักการของเครื่อง GPS คือ การคานวณระยะทางระหวางดาวเทียมกับอุปกรณ์รับ GPS โดยจะตองทราบ
ตาแหนงของดาวเทียมแตละดวง ประกอบกับไดระยะทางจากดาวเทียม 3 ดวงขึ้นไปแลว อุปกรณ์ GPS ก็จะ
สามารถคานวณหาจุดตัดกันของผิวทรงกลม ของระยะทางของดาวเทียม GPS แตละดวงได
ดวยหลักการดังกลาว ในทางทฤษฎี สิ่งที่อุปกรณ์ GPS จาเป็นตองทราบในการคานวณหาตาแหนงแตละ
ครั้ง คือ
1. ตาแหนง ดาวเทียม GPS ในอวกาศ อยางนอย 3ดวง
2. ระยะหางจาก ดาวเทียม GPS แตละดวง
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การออกแบบนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนา

1. การไดมาซึง่ ตาแหนงดาวเทียม GPS ในอวกาศ จะตองไดมีขอมูลประกอบ 2 ตัว คือ
1.1 ขอมูลวงโคจร : จะทาใหอุปกรณ์ GPS ทราบวา เสนทางการเดินทางของดาวเทียม GPS ทราบวา
เสนทางการเดินทางของดาวเทียม GPS แตละดวงอยู ณ ตาแหนงใด เมื่อไร
1.2 เวลาปัจจุบัน : ซึ่งเมื่ออุปกรณ์ GPS ทราบเวลาปัจจุบันแลว ก็จะใชเวลาปัจจุบันไปคานวณหา
ตาแหนงของดาวเทียม GPS จากขอมูลวงโคจรได

OSOI

การจะไดมาซึง่ ขอมูลทั้ง 2 แบบ ในทางปฏิบตั ิ ก็คอื
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ดังนั้น เมื่ออุปกรณ์รับ GPS ทราบ ขอมูลวงโคจรดาวเทียม GPS และเวลาปัจจุบัน อุปกรณ์รับ GPS ก็จะ
ทราบตาแหนงดาวเทียมในอวกาศได ซึ่งขอมูลทั้งหมด จะไดมาจากสัญญาณดาวเทียมที่อุปกรณ์รับ GPS ตัวนั้นรับ
ได
2. การไดมาซึง่ ระยะหางของอุปกรณ์รบั GSP กับดาวเทียม GPS แตละดวง
เนื่องจากการเดินทางของคลื่นสัญญาณGPSนั้นจะเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงที่(vคงที่)คือความเร็วแสง
(186,000ไมล์ตอวินาที) ซึ่งเมื่อเป็น ดังนั้นถาอุปกรณ์รับGPSรูระยะเวลา(t)ที่สัญญาณใชในการเดินทางจากดาวเทียม
GPSมายังอุปกรณ์รับGPSก็จะสามารถคานวณระยะทางระหวาง
ดาวเทียมGPSกับอุปกรณ์GPSไดจากสูตร
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ความเร็วxเวลา=ระยะทาง
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ซึ่งเมื่อเราทราบระยะของดาวเทียมกับอุปกรณ์GPSมากเทาไรเราก็จะหาจุดของผิวทรงกลมทาใหอุปกรณ์GPS
สามารถทราบวาตัวเองอยูนะจุดใดบนพื้นโลกได เชน
ดาวเทียมGPS1:ลอยอยูณจุดหนึ่งในอวกาศซึ่งเรารูตาแหนงจากขอมูลวงโคจรGPSถึงเครื่องรับGPSคือ0.10
วินาทีระยะทางระหวางดาวเทียมกับGPS1 คือ 18,600 ไมล์ (18,600ไมล์ตอวินาทีx0.10วินาที=18,600ไมล์)
 ดังนัน้ ตาแหนงปัจจุบัน ของเครื่องรับGPSก็สามารถเป็นจุดใดๆก็ได บนผิวทรงกลมที่มีรัศมี 18,600
ไมล์
ดาวเทียมGPS2:ระยะเวลาในการสงสัญญาณจากดาวเทียมดวงGPS2ถึงเครื่องรับGPSคือ0.08วินาทีระยะทาง
ระหวางดาวเทียมกับGPS2คือ 13,200ไมล์(186,000ไมล์ตอวินาทีx0.08วินาที=13,200ไมล์)
ดังนัน้ ตาแหนงปัจจุบันของเครื่องรับGPSก็สามารถเป็นจุดใดๆก็ไดบนเสนรอบวงที่เป็นการตัดกัน
ของทรงกลมรัศมี18,600ไมลของดาวเทียม GPS1กับทรงกลมรัศมี13,200ไมล์ของดาวเทียมGPS2
ดาวเทียมGPS3:ระยะเวลาในการสงสัญญาณจากดาวเทียมดวงGPS3คือ0.06วินาทีระยะทางระหวาง
ดาวเทียมกับGPS3คือ11,160ไมล์
ดังนัน้ ตาแหนงปัจจุบันของเครื่องรับGPSก็สามารถเป็นไดแค2จุดที่เกิดจากจุดตัดของผิวทรงกลม
รัศมี18,600ไมล์ของดาวเทียมGPS1กับผิวทรงกลม รัศมี13,200ไมล์ของดาวเทียมGPS2และผิวทรงกลมรัศมี11,160
ไมล์ของดาวเทียมGPS3
หากอุปกรณ์GPSยิ่งสามารถรับสัญญาณจากดาวเทียมGPSมากดวงเทาใดก็จะยิ่งสามารถระบุตาแหนงได
แมนยายิ่งขึ้นในกรณีที่อุปกรณ์รับGPSสามารถรับสัญญาณGPSไดจากดาวเทียมGPSเพียง3ดวงอุปกรณ์รับGPSจะมี
ความสามารถในการประมาณตาแหนงบนพื้นโลกได และจะตัดจุดที่ไมใชตาแหนงบนพื้นโลกทิ้งไป ทาใหเหลือเพียง
ตาแหนงเดียวที่เป็นไปไดจะเห็นไดวาจะเหลือตาแหนงอยู2จุดที่บริเวณวงกลมทั้ง3ตัดกันคือตาแหนงที่อยูในอวกาศ
ซึ่งแนนอนวาเราไมสามารถไปอยูในอวกาศไดตาแหนงนี้จะถูกตัดทิ้งอัตโนมัติโดยเครื่องGPSอีกตาแหนงคือตาแหนง
บนพื้นโลกซึ่งเป็นตาแหนงที่เรายืนถือเครื่องGPSอยูนั้นเองซึง่ ความถูกตอง แมนยาของตาแหนงก็ขึ้นกับจานวน
ดาวเทียมที่สามารถรับสัญญาณไดในขณะนั้นหากมีมากกวา3ดวงก็จะละเอียดมากยิ่งขึ้นและก็ขึ้นกับเครื่องGPSดวย
หากเป็นเครื่องที่มีราคาแพง(ซึ่งมักใชเฉพาะงาน)ก็จะมีความถูกตองแมนยามากขึ้น

รีโมทคอนโทรล
รีโมตคอนโทรล (อังกฤษ: remote control) คือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ชนิด
หนึ่ง ใชสาหรับควบคุมการดาเนินการของสิ่งประดิษฐ์หรือเครื่องจักรตางๆ โดยเฉพาะ
เครื่องใชไฟฟูาภายในบานเชน โทรทัศน์ เครื่องเสียง เครื่องเลนดีวีดี จากระยะไกล
โดยไมใชสายไฟเป็นตัวสงสัญญาณ แตใชอินฟราเรดแทน (หรือใชสัญญาณวิทยุแตพบ
ไดนอย) ใชพลังงานจากแบตเตอรี่ขนาดเล็กไมกี่กอนเทานั้น มีขนาดเหมาะมือ และมี
ปุุมฟังก์ชันตางๆ อยูครบครัน

รีซฟี เวอร์

การทางานของรีโมทคอนโทรล
รีโมท เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง ทางานโดยใช ลาแสง
ผานอินฟาเรดตัวสงและอินฟาเรดโมดูล ตัวรับ โดยลาแสงของอินฟาเรด
คนเราจะมองไมเห็น เพราะมันจะอยูในยาน อินฟาเรด เกินกวาที่มนุษย์จะ
มองเห็นในรีโมทตวสง... จะมีไอซีที่ทาหนาที่ สงความถี่ที่เป็นมาตราฐานขึ้น
คือ leader low และ leader hight สวนตอมาคือเป็น ความถี่ customer
ซึ่ง ตัวนี้จะทาใหรีโมทแตละตัว ไมซ้ากัน ก็คือรีโมทแอร์ ใชกับทีวีไมไดรีโมท
เครื่อเสียงใชกับพัดลมไมได นั่นเอง คือสวนนี้จะกาหนดโดยโรงงานผูผลิตแตเราก็สามารถอานคาของ customer
code นี้มาไดโดยการวัดจาก scope
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รีซีฟเวอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ใชในการรับสัญญาณที่สงมาจาก
รีโมท ซึ่งระยะสงจะไกลมากนอยเทาไร ก็ขึ้นอยูกบั คุณภาพของทั้ง
รีโมทและรีซีฟตัวนี้แหละครับ ซึ่งก็มีใหเลือกหลายรุน หลายยี่หอ ที่สาคัญตองเลือกชวงความถี่สัญญาณใหตรงกับ
รีโมทดวย
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รีโมตคอนโทรล เป็นการเรียกยอมาจาก รีโมตคอนโทรลเลอร์ (remote controller) อีกตอหนึ่ง และ
สามารถเรียกยอลงไดอีกเหลือเพียง รีโมต (อานวา รี-โหมด) ในภาษาไทยสามารถใชคาไทยแทนไดวา เครื่องควบคุม
ระยะไกล หรือ อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล
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ระบบควบคุมพีไอดี
ระบบควบคุมแบบสัดสวน-ปริพันธ์-อนุพันธ์ (อังกฤษ: PID controller) เป็นระบบควบคุมแบบปูอนกลับที่
ใชกันอยางกวางขวาง ซึ่งคาที่นาไปใชในการคานวณเป็นคาความผิดพลาดที่หามาจากความแตกตางของตัวแปรใน
กระบวนการและคาที่ตองการ ตัวควบคุมจะพยายามลดคาผิดพลาดใหเหลือนอยที่สุดดวยการปรับคาสัญญาณขาเขา
ของกระบวนการ คาตัวแปรของ PID ที่ใชจะปรับเปลี่ยนตามธรรมชาติของระบบ
วิธีคานวณของ PID ขึ้นอยูกับสามตัวแปรคือคาสัดสวน, ปริพันธ์ และ อนุพันธ์ คาสัดสวนกาหนดจากผล
ของความผิดพลาดในปัจจุบัน, คาปริพันธ์กาหนดจากผลบนพื้นฐานของผลรวมความผิดพลาดที่ซึ่งพึ่งผานพนไป,
และคาอนุพันธ์กาหนดจากผลบนพื้นฐานของอัตราการเปลี่ยนแปลงของคาความผิดพลาด น้าหนักที่เกิดจากการ
รวมกันของทั้งสามนี้จะใชในการปรับกระบวนการ
โดยการปรับคาคงที่ใน PID ตัวควบคุมสามารถปรับรูปแบบการควบคุมใหเหมาะกับที่กระบวนการตองการ
ได การตอบสนองของตัวควบคุมจะอยูในรูปของการไหวตัวของตัวควบคุมจนถึงคาความผิดพลาด คาโอเวอร์ชูต
(overshoots) และ คาแกวงของระบบ (oscillation) วิธี PID ไมรับประกันไดวาจะเป็นระบบควบคุมที่เหมาะสม
ที่สุดหรือสามารถทาใหกระบวนการมีความเสถียรแนนอน
การประยุกต์ใชงานบางครั้งอาจใชเพียงหนึ่งถึงสองรูปแบบ ขึ้นอยูกับกระบวนการเป็นสาคัญ พีไอดีบางครั้ง
จะถูกเรียกวาการควบคุมแบบ PI, PD, P หรือ I ขึ้นอยูกับวาใชรูปแบบใดบาง
รหัสเทียม
รหัสเทียม(Pseudocode) ของขั้นตอนวิธีระบบควบคุมพีไอดี โดยอยูบนสมมุติฐานวาตัวประมวลผลประมวลผลแบบ
ขนานอยงสมบรูณ์แบบ เป็นดังตอไปนี้
previous_error = setpoint actual_position
integral = 0
start:
error = setpoint actual_position
integral = integral +
(error*dt)
derivative = (error - previous_error)/dt
output = (Kp*error) + (Ki*integral) + (Kd*derivative)
previous_error = error
wait(dt)
goto start

รางวัลเหรี ยญเงิน 30 เรื่ อง | [Pick the date]

หมุน ประกอบดวยลอหมุนเร็วบรรจุอยูในกรอบอีกทีหนึ่ง ทาใหเอียงในทิศทางตางๆ ไดโดยอิสระ นั่นคือ หมุนใน
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ไจโรสโคป
ไจโรสโคป(Gyroscope) เป็นอุปกรณ์ที่อาศัยแรงเฉื่อยของลอหมุน เพื่อชวยรักษาระดับทิศทางของแกน
แกนใดๆ ก็ได โมเมนตัมเชิงมุมของลอดังกลาวทาใหมันคงรักษาตาแหนงของมันไวแมกรอบลอจะเอียง จาก
คุณสมบัติดังกลาวทาใหสามารถนาหลักการนี้ไปประยุกต์ใชเพื่อประโยชน์ตางๆ มากมาย เชน เข็มทิศ และนักบิน
อัตโนมัติของเครื่องบิน เรือ กลไกบังคับหางเสือของตอร์ปิโด อุปกรณ์ปูองกันการกลิ้งบนเรือใหญ และระบบนารอง

OSOI

เฉื่อย (inertial guidance) รวมถึงระบบในยานอวกาศ และสถานีอวกาศ
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ขัน้ ตอนการดาเนินงานพัฒนา

ศึกษาลักษณะโครงสรางของเครื่องบินสี่ใบพัด

ศึกษาลักษณะการทางานของเครื่องบินสี่ใบพัด
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ทาการออกแบบลักษณะโครงสรางและเงื่อนไขการทางานของเครื่องบินสี่ใบพัด

วิเคราะห์การทางานของเครื่องบินสี่ใบพัด
จัดสรางเครื่องเครื่องบินสี่ใบพัด

2557

ปรับตั้งคาใหเครื่องบินสี่ใบพัด
ทดลองการทางานของเครื่องบินสี่ใบพัด

ปรับปรุงและแกไขการทางานของเครื่องบินสี่ใบพัด

OSOI

รูปที่ 5 แผนผังการดาเนินงาน
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รูป 7

รูป 8

รูป 9

รูป 10

รูป 11

รูป 13

รูป 14

รูปที่ 6 ทาการติดมอเตอร์เขากับอะลูมิเนียมใหครบทั้ง 4 ตัว
รูปที่ 7 ทาแผนตรงกลางชั้นลางสาหรับยึดแขนเครื่องบิน
รูปที่ 8 ทาการติดขาเครื่องบิน
รูปที่ 9 หลังจากติดขาเครื่องบินครบทั้ง 4 ขาง
รูปที่ 10 ติดแผงตรงกลางชั้นบนสาหรับติดตั้งแผงวงจร
รูปที่ 11 ติดตั้ง Speed Controller ครบทั้ง 4 ดาน
รูปที่ 12 ประกอบแผงวงจรหลักเขากับลาตัวเครื่องบิน
รูปที่ 13 ประกอบวงจรของแหลงจายไฟสาหรับตอกับแบตเตอรี่
รูปที่ 14 เครื่องบินสี่ใบพัดโดยสมบูรณ์
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รูป 12
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รูป 6
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การทางานของเครือ่ งบินสีใ่ บพัด
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ไฟ DC 12 V
GPS

แผงวงจรหลัก

ตัวรับสัญญาณ

Air Module

Speed Controller

รีโมตคอนโทรล

Ground Module

มอเตอร์

คอมพิวเตอร์

บ

รูปที่ 15 แผนผังการทางานของเครือ่ งบินสีใ่ บพัด
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ทสรุป
ของความสาเร็จ

ความสาเร็จของการสรางสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลาวผลงานที่เกิดขึ้นมีหลากหลายมิติที่เป็น
การคนพบมาจากการศึกษา สังเกต และการทดลองผานกระบวนการทางดานวิชาการอยางเป็นระบบจากการปฎิบัติงาน
จริง

การทดสอบ

OSOI

การทดสอบแบงออกเป็น 2 แบบ คือ ทดสอบโดยการ
ควบคุมดวยรีโมตคอนโทรลและทดสอบโดยการควบคุมดวย
คอมพิวเตอร์ โดยเปรียบเทียบความนิ่งและความเสถียรในการ
ควบคุมเครื่องบินใหเคลื่อนที่
ทดสอบโดยการควบคุมดวยรีโมตคอนโทรล
เริ่มการทดสอบโดยการCalibrate หรือวัดคารีโมตคอนโทรล แลวปรับจูนคลื่นสัญญาณใหตรงกัน จากนั้นจึง
ทาการทดลองนาเครื่องบินขึ้นบิน
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ผลการทดสอบ
ผลการทดสอบแบงออกเป็น 2 แบบ ดังนี้
ทดสอบโดยการควบคุมดวยรีโมตคอนโทรล
จากการทดสอบและทดลองการใชงานทราบวา
การ
ควบคุมดวยรีโมตคอนโทรลจะมีอิสระในการควบคุมมาก มี
ความ
เสถียรคอนขางสูง แตหากขาดความชานาญในการควบคุมก็มี
อัตรา
เสี่ยงสูงที่อาจทาใหเครื่องตกได
ทดสอบโดยการควบคุมดวยคอมพิวเตอร์
จากการทดสอบและทดลองการใชงานทราบวา การควบคุม
ดวย
คอมพิวเตอร์จะงายกวาควบคุมดวยมือ แตจะมีความนิ่งเสถียรแคระดับหนึ่ง เพราะหากสัญญาณขาดการเชื่อมตอก็จะทา
ใหเครื่องบินไปตามจุดที่เรากาหนดไวไมได

บทสรุปสิง่ ที่เรียนรูแ ละการปรับปรุงใหดขี นึ้
การออกแบบและสรางเครื่องบินสี่ใบพัดจะตองเลือกใชวัสดุอุปกรณ์ที่มีความทนทานแข็งแรงซึ่งถาโครงสรางของเครื่องบิน
ไมแข็งแรงพออาจทาไหตัวเครื่องมีการพังหรือตกเมื่อถูกลมพัด ซึ่งผูจัดทาจาเป็นตองเลือกอุปกรณ์ที่นามาสรางโครงสรางใหเหมาะสม
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ทดสอบโดยการควบคุมดวยคอมพิวเตอร์
เริ่มการทดสอบโดยการใชโปรแกรม Mission Planner กาหนดความสูงที่ตองการใหเครื่องบิน บินขึ้นไดสูง
ตามที่กาหนด จากทาการกาหนดจุดที่ตองการใหเครื่องบินบินไป-กลับโดยใช GPSนาทาง ปรากฏผลดังนี้

กับงานของเครื่องซึง่ ถาเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่ไมเหมาะสมอาจทาใหเครื่องพังหรือชารุดไดในเวลาทางานได
การออกแบบและสรางเครื่องบินสี่ใบพัดจะตองเลือกใชวัสดุอุปกรณ์ที่มีความทนทานแข็งแรงซึ่งถาโครงสรางของ
เครื่องบินไมแข็งแรงพออาจทาไหตัวเครื่องมีการพังหรือตกเมื่อถูกลมพัด ซึ่งผูจัดทาจาเป็นตองเลือกอุปกรณ์ที่นามาสราง
โครงสรางใหเหมาะสมกับงานของเครื่องซึ่งถาเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่ไมเหมาะสมอาจทาใหเครื่องพังหรือชารุดไดในเวลา
ทางานได

2557

ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาอยางตอเนือ่ ง

จุดเดนของผลงานนวัตกรรม

OSOI

การจัดทาโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสรางเครื่องบินสี่ใบพัดขึ้นมา เพื่อใหไดศึกษาการทางานของ
เครื่องบินที่มีคุณภาพและราคาถูกมากกวาเครื่องบินทั่วไปขั้นตอนในการสรางมีดังนี้ ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของแลวนาขอมูล
ที่ไดมา ออกแบบสรางโครงสรางในแตละสวน ปรับตั้งคาตางๆของเครื่องบิน หลังจากนั้นทาการทดสอบการทางานของ
เครื่องบิน โดยทดสอบใหเครื่องบินสี่ใบพัดเริ่มทางานแลวศึกษาระบบการทางานของเครื่องบินที่ผานการปรับตั้งคาดวย
ระบบ PID จนเสร็จสมบูรณ์แลว
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การบริหารเชิงกลยุทธ์โรงเรียนลองแพวิทยา
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ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนลองแพวิทยา

71

โรงเรียนลองแพวิทยา หมูที่10 ตาบล แมสวด อาเภอ สบเมย จังหวัด สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแมฮองสอนเขต 2 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบัน นาย
สยาม เรืองสุกใสย์ ดารงตาแหนง ผูอานวยการสถานศึกษา ได
สรางสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดานการ
บริหารงานวิชาการ “การบริหารเชิงกลยุทธ์โรงเรียนลองแพ
วิทยา” จนประสบความสาเร็จ
จากปฐมบท และ ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนลองแพ
วิทยา นาไปสูการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบพิเศษที่
เรียกวา การจัดการศึกษาในเขตพืน้ สูงและถิน่ ทุรกันดาร ของ
โรงเรียนลองแพวิทยา ซึ่งจาเป็นตองมีรูปแบบเฉพาะที่
เหมาะสมกับสภาพปัญหาของชุมชนและตัวผูเรียนเป็นหลัก
เพื่อสนองตอบตอปัญหาและความตองการของชุมชน
ผูปกครอง
ดวยเหตุผลและความจาเป็นดังกลาวโรงเรียนลองแพ
วิทยาจึงไดพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโดยอาศัยการมีสวน
รวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ( Stakeholder) และภาคีเครือขายทั้งหนวยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น องค์ระหวางประเทศ รวมพัฒนารูปแบบโดยใชชื่อวา “ พืน้ ที่สงู โมเดลกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สาหรับนักเรียนดอยโอกาสบนพืน้ ทีส่ งู โรงเรียนลองแพวิทยา ” โดยมีเปูาหมายหลักในการพัฒนาใน 3 มิติ ไดแก มิติ
ดานโอกาสและการเขาถึงการศึกษา มิติดา นคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตร และ มิติดา นคุณภาพชีวติ
การบริหารจัดการดังกลาว กาหนดขั้นตอนการดาเนินการออกเป็น 4 ขั้นตอน ประกอบดวย
ขัน้ ตอนที่ 1 S (Survey & SWOT) สารวจและวิเคราะห์ความจาเป็นของสภาพปัญหา

รางวัลเหรี ยญเงิน 30 เรื่ อง | [Pick the date]
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 ขัน้ ตอนที่ 2 I (Interaction) การปฏิสัมพันธ์และการมีสวนรวมของภาคีเครือขายและผูมีสวนไดสวน
เสีย (Stake holder) เพื่อรวมกาหนดรูปแบบวิธีการในการ
จัดการศึกษารวมกัน
ขัน้ ตอนที่ 3 A (Activities) กาหนดกิจกรรม
และดาเนินกิจกรรมโดยแบงออกเป็น 4 มาตรการหลักเพื่อ
การพัฒนาและกาหนดกิจกรรม โครงการตลอดจนตัวชี้วัด
ความสาเร็จ(KPIs)อยางชัดเจนในแตละมาตรการ จาแนก
เป็น 4 มาตรการหลักดังนี้
มาตรการที่ 1:โอกาสและการเขาถึงการศึกษา
ของผูเรียน
มาตรการที่ 2 : เสริมสรางระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนที่เขมแข็ง
มาตรการที่ 3 : สงเสริมองค์ความรูตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
มาตรการที่ 4 : เสริมสรางคุณภาพชีวิตของ
ผูเรียน
ขั้น ตอนที่ 4 M (Management) การบริหาร
จั ด การโดยใช ก ารวางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ์ แ ละก าหนดตั ว ชี้ วั ด
(KPIs)ที่ ชั ด เจน รวมถึ ง การจั ด สรรงบประมาณโดยยึ ด
ผลสัมฤทธิ์ของงานตามยุทธศาสตร์( SPBB) ควบคุมคุณภาพ
การดาเนินการโดยใชวงจรคุณภาพเดมมิ่ง( P D C A )
ตลอดจนอาศัยการทางานที่เป็นทีมและความมุงมั่นของทีมใน
การขับเคลื่อนการพัฒนา
ผลจากการดาเนินการตามรูปแบบดังกลาวสามารถที่
เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึก ษาและลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียนดอยโอกาสบนพื้นที่เขาสูง ไดรวมถึง
สามารถพัฒนาคุณภาพผูเรียนและสอดแทรกทักษะอาชีพและการมีรายไดระหวางเรียนใหแกผูเรียนอยางไดผลเป็นที่
น า พอใจ รวมถึ ง สามารถสนองตอบต อ สภาพปั ญ หาของชุ ม ชนและความต อ งการของผู ป กครองได อย า งมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
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อคนพบ
ตนแบบของแนวทางการพัฒนา
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จากปฐมบท และ ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนลองแพวิทยา นาไปสูแนวคิดใหมการบริหารจัดการดาน
การศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและ
สภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน ไดแกการนาขอคนพบใหม
ซึง่ เป็นตนแบบสาคัญของแนวทางการพัฒนา มาปรับ
ประยุกต์ใชในกระบวนการการพัฒนาผลงานหนึง่ โรงเรียน
หนึง่ นวัตกรรม ดังกลาว
โดยสรุปแลว สภาพชุมชนในเขตพื้นที่ใหบริการ
ดานการศึกษาแกประชนชนนัน้ นับวามีความหลากหลายใน
หลายมิติ อาทิ ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม
สังคม ศาสนา ความหลากหลายทางภาษา เป็นตน
นอกจากนี้แตเดิมมา โรงเรียนลองแพวิทยาได
รับผิดชอบการจัดการศึกษาใหแกนักเรียนดอยโอกาสบนพื้นที่
สูงในเขตรอยตอของสามจังหวัดภาคเหนือตามแนวเทือกเขา
ถนนธงชัยไดแก จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดเชียงใหม และ
จังหวัดตาก ซึ่งชุมชนโดยรอบเป็นชาวไทยภูเขาซึ่ง
ประกอบดวย เผากะเหรี่ยงสะกอ เผากะเหรี่ยงโปว์ และเด็กไรสัญชาติที่ผูปกครองอพยพหลบหนีเขาเมืองสัญชาติ
พมา ผูปกครองและชุมชนสวนใหญไมสามารถพูดภาษาไทยไดนอกจากผูนาชุมชนและผูที่ผานการศึกษาในระบบ
โรงเรียนซึง่ มีเป็นสวนที่นอยมาก สวนที่เหลือสวนใหญแลวเป็นผูที่ใชภาษาถิ่นเป็นภาษาหลักในการติดตอสื่อสาร
สภาพการดังกลาวทาใหมีความหลากหลายทางดานภาษา เป็นปัญหาในการติดตอสื่อสารและการสราง
ความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียนกับผูปกครองตลอดจนชุมชนโดยรวม โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียนที่เริ่มเขาสูระบบ
การศึกษาไมวาจะเป็นในระดับชั้นอนุบาล หรือชั้นประถมศึกษาไมสามารถพูดและฟังภาษาไทยได ตองใชระยะเวลา
ในการสอนใหผูเรียนเขาใจพื้นฐานของภาษาไทยจนสามารถสื่อสารไดกอนแลวจึงเริ่มฝึกการอานและการเขียนเป็น
ลาดับถัดไป ซึ่งสงผลกระทบตอพัฒนาการในการเรียนรูจึงทาใหผูเรียนมีพัฒนาการทางภาษาชากวาผูเรียนที่เรียนใน
พื้นราบซึ่งใชภาษาไทยมาแตกาเนิด
การเผชิญกับปัญหาดังกลาว ผูบริหารและครูแกปัญหาโดยใชวิธีการแกปัญหาในการติดตอสื่อสารกับ
ผูปกครองผานผูนาชุมชนและใชครูที่เป็นครูชนเผาสอนนักเรียนใหพูดและเขาใจภาษาไทยในลักษณะทวิภาษา

ภู

มิปญ
ั ญาสรางสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

จากขอคนพบ ซึง่ เป็นตนแบบสาคัญของแนวทางการพัฒนา
ดังกลาว ไดพฒ
ั นาไปสูภ มู ิปญ
ั ญาสรางสรรค์การพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา ใน 3 มิติ ไดแก มิติคุณภาพชีวิต มิติดานโอกาสและการเขาถึง
และ มิติดานคุณภาพตามหลักสูตร ดังแผนภาพ
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ภูมิปัญญาสรางสรรค์การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดังกลาว ได
ดาเนินการออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาไวอยางชัดเจน ดังแผนภาพ
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การออกแบบนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนา
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ความสาเร็จของผลงานทีเ่ กิดขึน้ จากการดาเนินงาน
อาทิ : วัตถุประสงค์ขอที่ 1. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน
ดอยโอกาสบนพื้นที่สูง เป็นตน
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D 21
การบริหารงาน รูปแบบ SEWER Model ที่สง ผลตอผูเรียน และชุมชน
ในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมผาทอกะเหรี่ยง บานยางน้ากลัดใต

ป

ปฐมบท และ ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนบานยางน้ากลัดใต
ดังกลาว สืบเนื่องมาจากชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนบานยางน้ากลัด
ใต เป็นชาวเขาเผากะเหรี่ยง ที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมการทอผา
กะเหรี่ยง ที่เป็นเอกลักษณ์มาตั้งแตบรรพบุรุษ ที่สืบทอดความรูตอเนื่อง
มาเป็นรุน ๆ จากปูุ ยา ตา ยาย มายังพอ แม และลูกหลานในยุคปัจจุบัน
จนกลายเป็นมรดกภูมิปัญญาทองถิ่นของชาวเขาที่มีการเรียนรูและการ
ถายทอดเป็นความรูใหเกิดการสืบสานไวในทุกครอบครัว กลายเป็นกลุม
อาชีพตาง ๆ จนเป็นที่นิยม และไดรับการยอมรับของคนทั่วไปอยาง
แพรหลาย
ดวยความตระหนักในคุณคา วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของประชาชนในชุมชนที่สืบสาน สรางสรรค์และพัฒนา
มรดกภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ผูบริหาร คณะครู อาจารย์ ของโรงเรียนบานยางน้ากลัดใต

2557

การบริหารงาน รูปแบบ SEWER Model ที่สง ผลตอผูเ รียน และชุมชน
ในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมผาทอกะเหรีย่ ง บานยางน้ากลัดใต จนประสบ
ความสาเร็จ

OSOI

โรงเรียนบานยางน้ากลัดใต เลขที่ 66 หมู 1 ถนนหนองหญา
ปลอง -หนองรี ตาบลยางน้ากลัดใต อาเภอหนองหญาปลอง จังหวัด
เพชรบุรี สังกัด สานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบัน วาทีร่ อ ยตรีประเสริฐ รุจริ า ดารง
ตาแหนง ผูอานวยการโรงเรียนบานยางน้ากลัดใต ไดสรางสรรค์และ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดานการบริหารและจัดการสถานศึกษา
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ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนบานยางน้ากลัดใต
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จึงไดรวมสรางสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา “การบริหารงาน รูปแบบ SEWER Model ที่สง ผลตอผูเ รียน
และชุมชนในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมผาทอกะเหรีย่ ง บานยางน้ากลัดใต” ใหแพรหลายมาจนปัจจุบัน

ข
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อคนพบ
ตนแบบของแนวทางการพัฒนา

77

จากปฐมบทและปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนบานยางน้ากลัดใต
ดังกลาว ไดนาไปสูขอคนพบแนวความคิดใหมซึ่งเป็นตนแบบของแนว
ทางการพัฒนา นวัตกรรมการศึกษา “การบริหารงาน รูปแบบ SEWER
Model ที่สง ผลตอผูเ รียน และชุมชนในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมผาทอ
กะเหรีย่ งบานยางน้ากลัดใต”ขึ้น โดยเป็นการสรางนวัตกรรมดานการ
บริหารจัดการ ของโรงเรียนบานยางน้ากลัดใต เพื่อแกไขปัญหา หรือ
เพื่อการพัฒนาองค์กรในการบริหารจัดการที่นาไปสูความสาเร็จตาม
เปูาหมาย ไดบริหารจัดการสถานศึกษาดานวิชาการ เพื่อมุงเนนพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ โดยใชกระบวนการการมีสวนรวม ระหวางผูบริหาร ครู
นักเรียน และชุมชน ดวยแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การ
บริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) เป็น
รูปแบบและแนวคิดการบริหารเพื่อทาใหสถานศึกษามีพลัง และความ
รับผิดชอบในการบริหารตนเองในลักษณะเชิงเบ็ดเสร็จ โดยเนนการให
ความสาคัญของการสรางจิตสานึกใหแกผูเรียนในการดารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การดาเนินการสามารถปรับตัวพรอมรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตและแสวงหาความรูอยางเทาทันโลกาภิวัตน์ และเพื่อสรางภูมิคุมกันใหกับตนเอง โรงเรียนจึงไดนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลงสูการปฏิบัติจริงโดยจัดแหลงเรียนรู เพื่อปลูกฝังใหผูเรียนรูจักการใชชีวิตที่พอเพียง
เห็นคุณคาของทรัพยากรและภูมิปัญญาในทองถิ่นดวยการ ฝึกการอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข มีความเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ แบงปัน มีจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดลอม และเห็นคุณคาของวัฒนธรรม คานิยมเอกลักษณ์ความเป็นไทย
ผูเรียนเป็นผูสรางองค์ความรูดวยตนเอง ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง โดยใชวัฒนธรรมผาทอกะเหรี่ยงเป็นสื่อในการ
เรียนรู

เพื่อใหการดาเนินการไปสูเปูาหมายแหงความสาเร็จโดยสมบูรณ์ โรงเรียนบานยางน้ากลัดใต ไดดาเนินการ
จัดทาหลักสูตรรวมทั้งจัดโครงสรางหลักสูตร ใหมีการเรียนการสอนในรายวิชาเพิ่มเติมตั้งแต ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และใชกระบวนการบริหารงานรูปแบบ SEWER Model ภายใตวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อสรางแหลงเรียนรู ศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมผาทอกะเหรี่ยงโรงเรียนบานยางน้ากลัดใต โดยใหโรงเรียน
เป็นศูนย์การเรียนรูในชุมชน
2. เพื่อพัฒนาผูเรียนและชุมชน ใหสามารถสรางองค์ความรูดวยตนเอง เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมผาทอ
กะเหรี่ยงใหเป็นวิถีชีวิต

มิปญ
ั ญาสรางสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

จากขอคนพบซึ่งเป็นตนแบบของแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ผูบริหาร คณะครู และชุมชนได
รวมพลังปัญญา สรางศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมผาทอกะเหรี่ยงขึ้นเพื่อให ศูนย์ศกึ ษาวัฒนธรรมผาทอกะเหรีย่ ง เป็นแหลง
การเรียนรูและแหลงบมเพาะการสืบสานภูมิปัญญาการทอผา ศิลปะ วัฒนธรรมของบรรพชนไดรับการสืบสานใหคง
ดารงอยูทั้งในปัจจุบันและในอนาคตสืบเนื่องไปจนเป็นนิรันดร์
ภายในศูนย์ศกึ ษาวัฒนธรรมผาทอกะเหรีย่ ง ดังกลาวโรงเรียนบานยางน้ากลัดใต ไดจัดใหผูสนใจ 3 วัย เขา
มาเรียนรู ประกอบดวย 1.วัยรุนหรือวัยเรียน
2.วัยทางาน 3. วัยชรา ซึ่งผูสนใจทั้ง 3 วัย จะชวยเหลือซึ่งกัน
และกันทั้งในเรื่องการสอน การเรียนรู การใชเครื่องมือ การใชแรงงาน โดยที่ วัยชรา จะชวยเหลือผูสนใจวัยทางาน
และวัยรุน ในเรื่องการถายทอดความรูดั้งเดิมเพื่อ เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาทองถิ่น สวนวัยทางานและวัยรุนก็จะ

OSOI
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3. เพื่อใชกระบวนการบริหารงาน รูปแบบ SEWER Model โดยใชศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมผาทอกะเหรี่ยง
พัฒนาผูเรียนและชุมชนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนด

78

ชวยเหลือวัยชราในดานความคลองตัวการใชแรงงาน การใชเทคโนโลยีตาง ๆ ซึ่งจะสงผลใหผูสนใจทั้ง 3 วัยมีการ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน สงผลใหการทางานดานการทอผากะเหรี่ยง โดยเริ่มตั้งแตการยอมดาย การทอผา การ
ประยุกต์ตัดเย็บเป็นของใช ของเลน ประสบผลสาเร็จอยางรวดเร็ว และมีคุณภาพในระดับสูง
ในการดาเนินการ ไดนอมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานของการพัฒนา ประกอบดวย
1. ความพอประมาณ โรงเรียนจะเนนใหผูเรียนปฏิบัติงานบนพื้นฐานความพอเหมาะ
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2. ความมีเหตุผล ผูเรียนในโรงเรียนจะดาเนินงานอยางมีเหตุมีผล ผูเรียนตัดสินใจและดาเนินชีวิต
อยางมีหลักคิด หลักปฏิบัติที่มีเหตุผลรองรับ
3. การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี นักเรียนจะไมปฏิบัติตนบนความเสี่ยง แตจะเตรียมความพรอมเพื่อรับ
ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ นักเรียนมีความรูเทาทันสถานการณ์
4. เงื่อนไขความรู สรางนิสัยใฝุรูใฝุเรียนใหผูเรียนหาความรูเพิ่มเติมเสมอ เพื่อพัฒนาตนเอง ใหรอบ
รูทันสมัยทันเหตุการณ์
5. เงื่อนไขคุณธรรม เสริมสรางคุณลักษณะพื้นฐานของ ผูเรียนทั้งดานจิตใจ และการกระทานาไปสู
อาชีพที่สุจริต มีรายไดเลี้ยงชีพได

บ

ทสรุป
ของความสาเร็จ
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บทสรุปของความสาเร็จ การสรางสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา “การบริหารงาน รูปแบบ

SEWER Model ที่สงผลตอผูเรียน และชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมผาทอกะเหรี่ยงบานยางน้ากลัดใต ”
ประกอบดวยผูมีสวนไดเสีย ซึ่งไดแก ครู นักเรียน และภูมิปัญญาในชุมชน มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดวยกระบวนการ
บริหารงาน รูปแบบ SEWER Model 5 ขั้น ประกอบดวย

OSOI

การบริหารงานขั้นที่ 1 S : Stimulation ขั้นการปลุกเราและสรางความตระหนัก

79

การบริหารงานขั้นที่ 2 E : Educate

ขั้นการจัดการความรู

การบริหารงานขั้นที่ 3 W : Work

ขั้นลงมือปฏิบัติ

การบริหารงานขั้นที่ 4 E : Evaluate

ขั้นประเมินผล

การบริหารงานขั้นที่ 5 R : Report

ขั้นรายงานผลและประชาสัมพันธ์

รางวัลเหรี ยญเงิน 30 เรื่ อง | [Pick the date]
2557

ผลงานที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน อาทิ
1. ผลทีเ่ กิดจาการดาเนินงาน
1.1 มีศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมผาทอกะเหรี่ยงโรงเรียน บานยางน้า
1.2 จุดเริ่มของการเรียนรูการทอผาแบบโบราณ จนเกิดเป็น
กลุมอาชีพทอผากะเหรี่ยงประยุกต์ ที่ไดรับการคัดสรร มาจากการสืบทอดภูมิ
ปัญญาจากบรรพบุรุ ษไปสูรุนลูก รุนหลานโดยเฉพาะการเกื้อกู ลชวยเหลือกั น
ระหวางผูสนใจ 3 วัย ไดแกวันรุน วัยเรียน วัยทางาน และวัยชรา ไดพัฒนาตอไป
ดวยการทาเป็นอาชีพทอผาในครัวเรือน
1.3 ปัจจัยหลักที่เกี่ยวของกับการเรียนรูเพื่อการพัฒนาอาชีพ

OSOI

กลัดใต

80

ทอผากะเหรี่ยงประกอบดวย 2 ปัจจัยหลัก คือ แรงจูง ใจภายใน หรือ
แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ ของสมาชิกชมรมผาทอกอรัก ไดแก เจตคติที่ดีตอ
การประกอบอาชี พทอผ ากะเหรี่ ยงที่ มีความต องการคุ ณภาพชีวิ ตของ
ครอบครัว และของชุมชน สวนปัจจัยที่เกิดจาก แรงจูง ใจภายนอก ที่
สาคัญ ๆ ไดแก นโยบายของรัฐบาลในการเรงรัดพัฒนา เพื่อแกปัญหา
ความยากจนของประชาชนในระดับรากหญา

2557
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2. ผลทีเ่ กิดขึน้ กับตัวนักเรียน
นักเรียนสามารถสรางองค์ความรูไดดวยตนเองจากการลงมือ
ปฏิบัติจริง จนเกิดเป็นอุปนิสัยพอเพียง ปฏิบัติไดดวยความเชื่อมั่น และ
มีรายไดระหวางเรียนพรอมที่จะพัฒนาไปสูอาชีพไดในอนาคตไดรับการ
คัดเลือกเป็นกิจกรรมดีเดนดังนี้
2.1 เป็นตั วแทนส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
เพชรบุ รี เขต 1 เข า ร วมโครงการ "นั ก ธุ ร กิ จ น อ ยมี คุ ณ ธรรม น าสู
เศรษฐกิจสรางสรรค์" โดยนากิจกรรมผาทอกะเหรี่ยง ตามโครงการผา
ทอกอรัก ไปจัดนิทรรศการ ระหวางวันที่ 5 - 7 กันยายน พ.ศ. 2555 ณ
บริเวณถนนลูกหลวง เลียบคลองผดุงกรุงเกษม กระทรวงศึกษาธิการ
2.2 ผลสัมฤทธิ์การทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 มีคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบ O-NET ในแต
ละกลุมสาระการเรียนรูมากกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ (ที่คานวณ
เฉพาะ ร.ร.สังกัด สพฐ.) ระดับดี : มีคาเฉลี่ยมากกวาคาเฉลี่ ย
ระดับประเทศ 7 กลุมสาระการเรียนรู โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผลสัมฤทธิ์การทดสอบ O-NET กลุมสาระการเรียนรูการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นผลผลิตในชั้นสูงสูดของโรงเรียนมีคาเฉลี่ยร อยละ
68.24 ซึ่งสูงกวาระดับประเทศอีกดวย
2.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทาโครงงานอาชีพเรื่อง การยอมดายดวยสีธรรมชาติ โดยใชหมออัด
แรงดัน ไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่ และเป็นตัวแทนในการแขงขันโครงงานอาชีพ ในระดับภาค
กลาง งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 62 ณ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555
2.4 เด็กหญิงจิตสุภา ไชยเสน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประธานชมรมผาทอกอรัก กลุมอนุรักษ์ผาทอ
กะเหรี่ยง ไดรับรางวัลพระราชทาน ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ประจาปีการศึกษา 2555
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3. ผลทีเ่ กิดขึน้ กับครู
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ไดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองกับบริบท และสภาพปัญหา ของสังคม ชุมชน ไดรับ
การคัดเลือกเป็นครูสอนดีโครงการสังคมไทยรวมกันคืนครูดีใหศิษย์ยกยอง เชิดชูเกียรติ วาเป็นครูสอนเป็น เห็นผล คน
ยกยอง “ครูสอนดี” ประจาปี 2554 ของจังหวัดเพชรบุรี และครูไดรับการคัดเลือกเป็น หนึ่งแสนครูดีของคุรุสภา

จานวน 3 ราย ในปีการศึกษา 2554 หนึ่งแสนครูดีของคุรุสภา จานวน 4 ราย ในปีการศึกษา 2555 อีกทั้งยังมีครูไดรับ
รางวัลผูทาประโยชน์ทางการศึกษา จานวน 1 ราย และหนึ่งแสนครูดีของคุรุสภา จานวน 4 ราย ในปีการศึกษา 2556
รางวัลผูทาประโยชน์ทางการศึกษา จานวน 1 ราย

2557

4.1 ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สามารถ
บริหารจัดการใหสถานศึกษาประสบความสาเร็จจน ไดรับ
การคัดเลือกเป็นผูบริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม ชนะเลิศดาน
การบริหารจัดการ รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (รางวัล OBEC
AWARDS) ปี 2555 ระดับเขตพื้นที่ และรางวัลชมเชย
ระดั บ ภาคกลางและภาคตะวั น ออก โดยประกาศของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.2 ไดรับการคัดเลือกเป็นหนึ่ง แสน
ครูดีของคุรุสภา ไดรับรางวัลเข็มทองผูมีผลงานที่เป็นแบบ
ปฏิบัติที่ดี
4.3 ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติจาก
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐาน เป็ นผู น าที มงาน ร วมกั บคณาจารย์ และบุ คลากรทุ กท าน พั ฒนา
สถานศึกษาจนไดรับรางวัล พระราชทาน ระดั บมัธยมศึ กษา ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึ กษา 2554 ไดรับเชิ ญไปเป็ น
วิทยากร บรรยายเผยแพรความรู ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ในสถานศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
4.4 ผูบริหารสถานศึกษา ไดรับการคัดเลือกเป็นยอดครูผูมีอุดมการณ์ พ.ศ. 2556 ระดับจังหวัด
โดยประกาศของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงการ “ตามรอยเกียรติยศครูผูมีอุดมการณ์และจิต
วิญญาณครู”
4.5 ผูบริหารสถานศึกษา ไดรับโลรางวัลครูดีไมมีอบายมุข ประเภทผูบริหารสถานศึกษาเนื่องในวัน
ครู พ.ศ. 2557 ระดับประเทศ โดยประกาศของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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4. ผลที่เกิดขึน้ กับผูบ ริหาร

5.1 โรงเรี ยนได รั บรางวั ล “สถานศึ กษารั บรางวั ลพระราชทาน” ระดั บมั ธยมศึ กษา ขนาดเล็ ก
ประจาปีการศึกษา 2554
5.2 โรงเรียน ไดรับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ระดับทอง ประจาปี 2552 2554 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
5.3 โรงเรียนบานยางน้ากลัดใต ผานการประเมินรอบสาม จากสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดี ในปีการศึกษา 2554 ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนโดยสง บุตรหลานมาเขาเรียนจนจบหลักสูตรภาคบังคับ
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5. ผลทีเ่ กิดขึน้ กับโรงเรียนและชุมชน
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5.4 โรงเรียนไดรับการรับรองเป็นตนแบบ
โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจาอาเภอ รุนที่ 3 ในปี
การศึกษา 2554
5.5 ความส าเร็ จของการบริ หารจั ดการ“การ
พั ฒนาผู เรี ยนและชุ มชนด วยวั ฒนธรรมผ า ทอกะเหรี่ ย ง
โรงเรียนบานยางน้ากลัดใต” สงผลให โรงเรียนบานยางน้า
กลัดใต ผ านการประเมิน “สถานศึก ษาพอเพีย ง” พ.ศ.
2554 โดยกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถานศึกษาตนแบบที่จัดกระบวนการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค์ : อยูอยางพอเพียงของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เมื่อ 19
ธันวาคม พ.ศ. 2555
5.6 สมาชิกของชุมชนมีรายได มีอาชีพที่มั่นคง และภาคภูมิใจในการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรม
การทอผากะเหรี่ยง เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป และเกิดความรักในชาติพันธุ์
5.7 กลุมผาทอกอรักโรงเรียนบานยางน้ากลัดใตไดนาความรูที่ไ ดทาผลิตภัณฑ์ และไดรับการรับรอง
คุณภาพจากกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และไดรับการรับรองจากสานักงานมาตรผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วา กลุ ม ประยุ ก ต์ ผ าทอกะเหรี่ ย ง ไดรั บ อนุ ญ าตให แ สดงเครื่ อ งหมายมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุม ชนกั บ กระเป า ผ า
มาตรฐานเลขที่ มผช.417/2547 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556

D 47
การบริหารการศึกษาแบบ 3G Model
เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย

ป
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ปฐมบท และ ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลทา
อิฐ เรื่อง การบริหารการศึกษาแบบ 3G Model เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย ดังกลาว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผล
ที่เกิดจากการบริหารการศึกษาแบบ 3G Model ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่
ออกแบบขึ้นเพื่อการบริหารจัดการการเรียนรูระดับปฐมวัยของ
โรงเรียนเทศบาลทาอิฐ ซึ่งมีกระบวนการและวิธีการดาเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี้
1. สารวจสภาพปัญหาและแนวทางการแกไขปัญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
2. พัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาแบบ 3G Model จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การ
ประชุมคณะกรรมการกลุมเล็ก
3. ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารการศึกษาแบบ 3G Model โดยผูเชี่ยวชาญ
4. การทดลองใชรูปแบบการบริหารการศึกษาแบบ 3G Model ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในปี
การศึกษา 2553 – 2555
5. ประเมินผลการดาเนินงานและสอบถามความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา ครู/บุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 145 คน และผูปกครอง จานวน 105 คน

OSOI

โรงเรียนเทศบาลทาอิฐ เลขที่ 8 ถนนจิตรเพลิน ตาบลทาอิฐ อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัด
เทศบาลเมืองอุตรดิษถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ปัจจุบัน นางประทุมทิพย์
ไพเราะ ดารงตาแหนง ผูอานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลทา
อิฐ ไดสรางสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดานการบริหารและ
จัดการสถานศึกษา การบริหารการศึกษาแบบ 3G Model เพือ่
พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย จนประสบความสาเร็จ
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ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนเทศบาลทาอิฐ
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อคนพบ
ตนแบบของแนวทางการพัฒนา
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จากปฐมบท และ ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนเทศบาลทาอิฐ ดังกลาว นาไปสูขอคนพบซึ่งเป็นตนแบบสาคัญ
ของการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา “การบริหารการศึกษา
แบบ 3G Model เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย”
ซึ่งผลการศึกษาพบประเด็นสาคัญในมิติของการพัฒนา วา
1. รูปแบบการบริหารการศึกษาแบบ 3G Model เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย พบวา มีความเหมาะสม
มาก โดยประกอบดวย 3 กลยุทธ์ คือ
G1 : Good support หมายถึงการมีระบบ
สนับสนุนการจัดการศึกษาที่ดี
G2 : Good management หมายถึง การมีระบบ
การบริหารจัดการที่ดี
G3 : Good sharing หมายถึง การแลกเปลี่ยน
ความรูและการใหความรวมมือที่ดีทั้งในและนอกสถานศึกษา
2. ผลการทดลองใชรูปแบบการบริหารการศึกษาแบบ
3G Model เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย พบวา
กลุมบริหารมีการทางานเป็นระบบมีเปูาหมายใน
การพัฒนารวมกันชัดเจน อาทิ กาหนดแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับปฐมวัยอยางเป็นรูปธรรม มีการกากับติดตาม
ผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ตามขั้นตอน PDCA
และรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีตอหนวยงานที่
รับผิดชอบ มีการนาเทคโนโลยีมาใชในการบริหารงานและการ
จัดการเรียนการสอนมากขึ้น
สถานศึกษามีบรรยากาศของการเป็นองค์กรแหง
การเรียนรู สามารถบูรณาการและเชื่อมประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดดีสงผลใหการจัดโครงการ กิจกรรมตาง
ๆ ประสบผลสาเร็จในระดับสูง โดยมีผลการพัฒนาการของผูเรียนในระดับดีมาก ผูสอนมีการพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมการศึกษา สงผลใหสถานศึกษาไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับกอนประถมศึกษาระดับจังหวัด
และผูบริหารไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหนวยงานตาง ๆ อยางเป็นรูปธรรม
3. ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูปกครองที่มีตอรูปแบบ
การบริหารการศึกษาแบบ 3G Model เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2553 – 2555

โรงเรียนเทศบาลทาอิฐ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.71 และ 4.76 คิดเป็นรอยละ 94.20
และ 95.20 ตามลาดับ

ภู

มิปญ
ั ญาสรางสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
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สภาพปัญหากอนการพัฒนา
จากปฐมบทและปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนเทศบาลทาอิฐ ไดนาไปสูความคิดในมิติใหมๆซึ่งเริ่มจากขอคน
คนพบวิธีการและกระบวนการที่จะนาไปสูตนแบบของแนว
ทางการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาใหมๆ
ทั้งนี้เนื่องมาจากเหตุผลที่วา ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาลทาอิฐ
เป็นโรงเรียนขนาดใหญ มีการจัดการศึกษาตั้งแตระดับชั้น
อนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดเทศบาลเมือง
อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองสวนทองถิ่น ผูปกครองให
การยอมรั บ และส ง บุ ต รหลานเข า เรี ย นเป็ น จ านวนมาก
โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับปฐมวัย เปิดการเรียนการสอน
3 ระดับ ไดแก ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 จานวน 7 หองเรียน
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จานวน 7 ห องเรียน และชั้นอนุบาลปีที่ 3 จานวน 7 หองเรียน มีนักเรียนระดับปฐมวัยจานวน
623 คน ผูสอนจานวน 15 คน มีผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2552 พบวาการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย
โรงเรียนเทศบาลทาอิฐมีปัญหาในการดาเนินงานดานตาง ๆ หลายประการ มีทั้งปัญหาดานบุคลากรและการบริหาร
จัดการ เชน การขาดแผนพัฒนาที่กาหนดขึ้นอยางชัดเจน บุคลากรไมไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
สวนเหตุผลอื่นๆ อาทิ การขาดแคลนบุคลากรสนับสนุน เชน แมครัว แมบานทาความสะอาด ปัญหาดาน
การจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูที่ยัง ขาดความชานาญ ปัญ หาดานการจัดสภาพแวดลอมที่ยังขาดความ
ปลอดภัย ปัญหาดานการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัย ชุมชนขาดโอกาสและไมไดเขามามีสวนรวมใน
การดาเนินการและการประชาสัมพันธ์ยังไมทั่วถึง เป็นตน
สถานการณ์ดังกลาวสงผลใหมีความจาเป็นอยางยิ่งที่ตองไดรับการพัฒนาการบริหารจั ดการใหมีประสิทธิภาพ
กาวสูการเป็ นโรงเรี ยนคุ ณภาพในระดั บสูง คณะทางานจึง ไดส ารวจสภาพปั ญ หาและริเริ่ มให มีการดาเนิน การ
สรางสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาการบริหารการศึกษาแบบ 3G Modelเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ขึ้น
ภูมิปัญญาสรางสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา เริ่มตนพัฒนาตามลาดับโดยสรุป ดังนี้
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กระบวนการพัฒนาผลงานนวัตกรรม
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การออกแบบนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนา
การบริหารการศึกษาแบบ 3G Model เป็นนวัตกรรมที่ออกแบบขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ในระดับปฐมวัยใหมีคุณภาพ โดยพัฒนามาจากแนวคิดพื้นฐานดานการสร างสรรค์นวัตกรรมองค์การ 5 ประการ
ดังนี้
การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมตองการการเปลี่ยนแปลงระบบตาง ๆ ภายในองค์การ (Hurley and
Hult, 1998) และตองพิจารณานวัตกรรมในทุกมุมมองที่เกี่ยวกับองค์การและทัศนคติของคนในองค์การ
การมุงเนนดานนวัตกรรม (Innovation Orientation) เป็นโครงสรางที่เกี่ยวของกับคนในองค์การที่
ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลง การคนหาความตองการของผูใชบริการ และการเรียนรูเพื่อสรางความรูใหมในการ
พัฒนากระบวนการที่ตองการและสรางใหองค์การมีความสามารถที่มีพลังความคิดสรางสรรค์ (Siguaw et al,
2006)
ความรูและการเรียนรูของพนักงานในองค์การเป็นปัจจัยสาคัญในการสรางสรรค์นวัตกรรม
เนื่องจากสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทาใหองค์การตองมีความสามารถที่เต็มไปดวยพลังและ
ความคิดสรางสรรค์ (King and Tucci. 2002 ; Winter, 2003)
การทาใหองค์การมีความสามารถในการสรางสรรค์นวัตกรรมเพิ่มขึ้น องค์การจาเป็นตองปรับระบบ
ขององค์การทั้งหมดใหสอดคลองกันเพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรค์ และเกิดการวิจัยและพัฒนาเพื่อบรรลุเปูาหมาย
ในการสรางสรรค์นวัตกรรม
องค์การตองมีกระบวนการภายในเพื่อสรางกลุมของทรั พยากรที่มีคุณคาเพื่อใหเกิดความไดเปรียบใน
การแขงขันอยางยั่งยืน (Bates and Flynn, 1995) ฯ
 ขัน้ ตอนการดาเนินงานพัฒนา โรงเรียนเทศบาลทาอิฐไดดาเนินการพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาแบบ 3G
Model เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย ตามลาดับดังนี้
 สารวจสภาพปัญหาและแนวทางการแกไขปัญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
 พัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาแบบ 3G Model จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การประชุมคณะกรรมกลุมเล็ก ดังภาพที่ 1
จากภาพที่ 1แสดงการบริหารโดยใชรูปแบบ 3G Model
มี
องค์ประกอบที่สาคัญดังนี้ คือ

OSOI

G1 : Good support หมายถึงการมีระบบ
สนับสนุนการจัดการศึกษาที่ดี ประกอบดวย- Structure
หมายถึง โครงสรางการบริหารงานกะทัดรัด โดยจัดคนให
เหมาะสมกับความสามารถ มีการประสานงานระหวางกันโดยใช
เครือขายขาวสาร มีสายบังคับบัญชาสั้น ทาใหมีความคลองตัวสูง
ฯลฯ
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Sufficient Resource หมายถึง การมีทรัพยากรที่เพียงพอ เป็นการใหการสนับสนุนปัจจัยเกื้อหนุน

ที่จาเป็นตอการพัฒนา เชน บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ สื่อ อุปกรณ์ /
Style of management หมายถึง รูปแบบการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาใน คือ มิติ 2
มิติที่ 1 ดานคุณลักษณะของผูบริหาร : ผูบริหารมีบทบาทเป็นผูนาการเปลี่ยนแปลง กลาคิด
กลาทา กลาตัดสินใจ กลาเปลี่ยนแปลง ฯลฯ
มิติที่ 2 บริหารเชิงกลยุทธ์ : ใชการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) อาทิ
1. วิเคราะห์สภาพแวดลอม (Environmental Analysis) โดยพิจารณาจุดแข็ง จุดออน –
อุปสรรค – ภายในโรงเรียน และโอกาสฯลฯ

Inter - Coordination หมายถึง ความรวมมือระหวางหนวยงาน โดยระดมทรัพยากรและ
แสวงหาการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนดวยการรวมคิด รวมวางแผน ฯลฯ
G2 : Good System Management หมายถึง การมีระบบการบริหารจัดการที่ดี อาทิ
 Induction หมายถึงการจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน ฯ
 Training and Development หมายถึงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะความ
ชานาญในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ฯ
 Evaluation หมายถึง การมีระบบการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เนน
การประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งระบบโดยใชระบบวงจรคุณภาพ P-D-C-A (Deming Circle) ระบบการนิเทศโดยใช
หลักการนิเทศแบบกัลยานมิตร ฯ
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3. การกาหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation) โดยการออกแบบและเลือกกลยุทธ์ที่
เหมาะสมสามารถนาไปปฏิบัติไดจริง
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2. การกาหนดทิศทางของโรงเรียน (Establishing Organization) โดยพิจารณาจากภารกิจ
และกาหนดจุดมุงหมายในการพัฒนาของโรงเรียนใหบรรลุภารกิจ

G3 : Good sharing หมายถึง การแลกเปลี่ยนความรูและการใหความรวมมือที่ดีทั้งในและนอก
สถานศึกษา ประกอบดวย
 Commitment หมายถึง การมีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน

OSOI

 Open-Mindedness หมายถึง การเปิดใจกวางยอมรับสิ่งใหม ยอมรับแนวคิดที่แตกตางเพื่อ
สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาองค์ความรูใหมขึ้น
 Share Vision หมายถึง การมีวิสัยทัศน์รวม โดยที่บุคลากรทุกคนมีสวนรวมกันในการสราง
ปรัชญาหรือคานิยมในการทางานรวมกัน เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงานของคณะครูสายชั้นอนุบาล
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 Knowledge sharing หมายถึง การแลกเปลี่ยนความรูของบุคลากร โดยกิจกรรมที่หลายหลาย
ทั้งที่เป็นทางการและไมเป็นทางการ ฯ
 ทดลองใชรูปแบบการบริหารการศึกษาแบบ 3G Model ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในปี
การศึกษา ดังนี้ 2555 – 2553
 ประชุมวางแผนงานโดยใหทุกฝุายไดเขามามี
ส ว นร ว มในการพั ฒ นากระบวนการจั ด การเรี ย นรู ทั้ ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู บุคลากร นักเรียน
ผูปกครองตลอดจนหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตางๆ ฯ

OSOI

2557

รางวัลเหรี ยญเงิน 30 เรื่ อง | [Pick the date]

 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน โดยใชหลักการบริหาร
แบบมีสวนรวม ดังนี้ ฝุายบริหาร อาทิ

89

กาหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมาย พันธกิจของการศึกษาระดับปฐมวัย ฯลฯ ,ฝุายวิชาการ อาทิ, จัดอบรมการ
พัฒนาหลักสูตรระดับปฐมวัยใหสอดคลองกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นตน  จัดอบรมเทคนิคการสอน การสราง
สื่อการสอนระดับปฐมวัย ฯลฯ ฝุายกิจการนักเรียน อาทิ ใหคาปรึกษาและแกไขปัญหานักเรียนที่มีความ
บกพรองดานตาง ๆ ฯลฯ ฝุายอาคารสถานที่ อาทิ จัดสถานที่ใหเหมาะสมกับการจัดการเรียนรูระดับปฐมวัย โดย
นใหมีความสวยงาม สะอาด รมรื่น มีความปลอดภัย สะดวกตอการจัดกิจกรรมเน , ประเมินผลการดาเนินงานและ
สอบถามความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ฯลฯ

ผลงานทีเ่ กิดจากการดาเนินงาน โดยสรุป
ผลจากการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางเป็นระบบครบวงจรและทุกฝุายงาน ทุกภาค
สวนไดมีสวนรวมในการพัฒนาจนเกิดผลสาเร็จในการดาเนินงานอยางเป็นรูปธรรม และไดรับการยอมรับจากชุมชน
หนวยงานตางๆ ตลอดระยะเวลา 3 ปี (ปีการศึกษา 2553 – 2555) โดยสรุป อาทิ
 ดานผูเ รียน อาทิ
นักเรียนไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาอยางเต็มศักยภาพ
โดยมีผลพัฒนาการของผูเรียน
1.ดานรางกาย มีผลการประเมินเฉลี่ยรอยละ 96.09 ระดับคุณภาพ 4
2.ดานอารมณ์ จิตใจ มีผลการประเมินเฉลี่ยรอยละ 95.67 ระดับคุณภาพ 4
3.ดานสังคม มีผลการประเมินเฉลี่ยรอยละ 98.06 ระดับคุณภาพ 4
4.ดานสติปัญญา มีผลการประเมินเฉลี่ยรอยละ 94.48 ระดับคุณภาพ 4
 ดานครู อาทิ ครูมีแผนการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน ฯ
 ดานสถานศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา อาทิ
สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่สงเสริมพัฒนาการของผูเรียน ฯ
โรงเรียนผานการประเมินจากสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและการประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) รอบที่ 3 อยูในระดับดีมาก ฯ

โรงเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การนาเสนอนิทรรศการสงเสริมฑันตสุขภาพในงาน
มหกรรมชิงชาสวรรค์เพื่อฟันดี จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2555
ผูอานวยการสถานศึกษาไดรับรางวัลผูบริหารสถานศึกษาดีเดนดานการปูองกันและแกไข
ปัญหายาเสพติด ประจาปีการศึกษา 2555 ของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ฯ
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 ดานผูป กครองและชุมชน
 ชุมชน หนวยงานตาง ๆ สามารถมาศึกษาดูงานและนารูปแบบไปปรับประยุกต์ใชตามบริบท
ของชุมชน หนวยงานนั้นๆ
 ผูปกครองมีความสัมพันธ์อันดีกับครูและโรงเรียนตลอดจนใหการสนับสนุนกิจกรรมและการ
จัดการเรียนรู ทั้งดานวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ การจัดหาสื่อ การระดมทรัพยากรดานบุคลากร ฯ
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D 56
การบริหารและจัดการสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
สูความสาเร็จโดยใชกระบวนการเทียบเคียงวิธกี ารปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ
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ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ.โรงเรียนบานเขาพริกอนุสรณ์

โรงเรียนบานเขาพริกอนุสรณ์ ตาบล วังหามแห อาเภอ ขาณุวรลักษบุรี จังหวัด กาแพงเพชร สังกัด
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 2 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบัน นายไพโรจน์ ชนะภัย ดารงตาแหนง ผูอานวยการโรงเรียน ไดสรางสรรค์
และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดานการบริหารและจัดการ
สถานศึกษา “การบริหารและจัดการสถานศึกษาโรงเรียนขนาด
เล็กสูความสาเร็จโดยใชกระบวนการเทียบเคียงวิธกี ารปฏิบตั ิที่
เป็นเลิศ” ขึ้น
ปฐมบท และ ปรากฏการณ์ ณ.โรงเรียนบานเขาพริก
อนุสรณ์ ดังกลาว เป็นความมุงมั่นตั้งใจของผูบริหาร
สถานศึกษา คณะครู อาจารย์ ในการสรางสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา ดังกลาว ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก (มี
นักเรียนต่ากวา 120 คน) จนประสบความสาเร็จ

ข
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อคนพบ
ตนแบบของแนวทางการพัฒนา
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จากปฐมบท และ ปรากฏการณ์ ณ.โรงเรียนบานเขาพริกอนุสรณ์ นาไปสูแนวคิดใหมของขอคนพบซึ่งเป็น
ตนแบบสาคัญของแนวทางการพัฒนาการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดวยการพัฒนารูปแบบในการบริหารและ
จัดการสถานศึกษาใหประสบความสาเร็จดวยกระบวนการเทียบเคียง (Benchmarking) ของ Evans (อางถึงใน
สานักงานสถาบันราชภัฏ, 2546 หนา 467) และของ Xerox (อางถึงใน บุญดี บูญญากิจ และกมลวรรณ ศิริพานิช, 2549 หนา 21 – 22) และ

มิปญ
ั ญาสรางสรรค์

จากขอคนพบตนแบบของแนวทางการพัฒนา ในเบื้องตน นาไปสู ภูมิปัญญาสรางสรรค์การพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา “การบริหารและจัดการสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสูความสาเร็จโดยใชกระบวนการ
เทียบเคียงวิธกี ารปฏิบัตทิ ี่เป็นเลิศ” ขึ้น โดย ในการดาเนินงานไดมีกรอบแนวคิดในการดาเนินงานของกระบวนการ
เทียบเคียง 7 ขั้นตอน ประกอบดวย
1. การวางแผนโครงการ
2. การสรางทีมงาน
3. การรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะห์ขอมูล
5. ลงมือปฏิบัติปรับปรุงแกไข
6. การสอบทวนผล

2557

การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
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วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices สมพร เพชรสงค์, 2551
หนา 15) โดยไดประยุกต์ใช ใหเหมาะสมกับแนวคิดใน
การจัดการศึกษาและบริบทของโรงเรียน ภายใต
วัตถุประสงค์สาคัญประกอบดวย
1. เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงานบริหารและ
จัดการสถานศึกษาตามประเด็นศึกษาของโรงเรียน
บานเขาพริกอนุสรณ์
2. เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงานบริหารและ
จัดการสถานศึกษาตามประเด็นศึกษาโดยใช
กระบวนการเทียบเคียงวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศของ
โรงเรียนบานเขาพริกอนุสรณ์
3. เพื่อรายงานผลการดาเนินงานบริหารและ
จัดการสถานศึกษาตามประเด็นศึกษาโดยใชกระบวนการ
เทียบเคียงวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของโรงเรียนบานเขาพริก
อนุสรณ์
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7. การรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติ
ประเด็นศึกษาในการบริหารและจัดการ
สถานศึกษา โรงเรียนไดนารูปแบบกระบวนการ
เทียบเคียง(Benchmarking) วิธีการปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practices) ในการจัดการศึกษาโดย
มีเกณฑ์การคัดเลือก อาทิ มีสภาพบริบทที่
คลายคลึงกัน, มีการดาเนินงานในประเด็นศึกษา
เดียวกัน, มีผลการดาเนินงานในประเด็นศึกษาที่
ประสบผลสาเร็จสามารถเป็นแบบอยางได
ผลการคัดเลือกโรงเรียนที่ใชเทียบเคียง ตามประเด็น
ศึกษา 4 ประเด็น อาทิ การดาเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ,
การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน, การ
ดาเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร,การประเมิน
นักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
กรอบแนวคิดในการดาเนินงาน
การนากระบวนการเทียบเคียง (Benchmarking) วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) มาใช ในการ
บริหารและจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนบานเขาพริกอนุสรณ์ ดังแสดงในแผนภาพ ดังนี้

ในการนากระบวนการเทียบเคียง (Benchmarking) วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) มาใช ใน
การบริหารและจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนบานเขาพริกอนุสรณ์ ตามประเด็นที่ศึกษาไดนาเสนอแนวทางการ
พัฒนาการบริหารและจัดการสถานศึกษาตามประเด็นที่ศึกษา มีขั้นตอนการดาเนินงานโดยสรุป ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การวางแผน ดวยการ กาหนดประเด็นศึกษาตางๆ, ขั้นตอนที่ 2 การสรางทีม อาทิ
ผูรายงาน คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 15 คน ไดแบงออก เป็นทีมในการ
ดาเนินงานของกระบวนการเทียบเคียง (Benchmarking) ผูรายงานไดใหความรู ความเชาใจ ในบทบาท หนาที่
ภาระงานของแตละทีม ซึ่งในบางครั้งมีโอกาสไดสลับเปลี่ยนบทบาทกันบางเป็นบางโอกาส ,ขัน้ ตอนที่ 3 การเก็บ
รวบรวมขอมูลดาเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามประเด็นการศึกษาโดยใชวิธีการเยี่ยมเยียน (Site Visit) โรงเรียนที่ใช
เทียบเคียง, ขัน้ ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ มูล ผูรายงานพรอมดวยคณะทางาน ไดทาการวิเคราะห์ขอมูล เพื่อให
ทราบสภาพของการดาเนินงาน, ขัน้ ตอนที่ 5 การลงมือปฏิบัติปรับปรุง แกไข, ขั้นตอนที่ 6 การสอบทวนผล
หลังจากที่โรงเรียนไดทาการพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงาน บริหารและจัดการสถานศึกษา ตามประเด็นที่ ศึกษา
คณะทางาน ไดสอบทวนผลเป็นระยะ เพื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน หลังการดาเนินงานกับ
เปูาหมายความสาเร็จ (Benchmark) ที่กาหนดไว หากมีขอบกพรองประการใด

บ

รางวัลเหรี ยญเงิน 30 เรื่ อง | [Pick the date]

ขัน้ ตอนการดาเนินงานพัฒนา
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ทสรุป
ของความสาเร็จ

ผลงานทีเ่ กิดขึน้ จากการดาเนินงาน

OSOI

ในการดาเนินงานพัฒนาการบริหารและจัดการสถานศึกษาตามประเด็นที่ศึกษาของโรงเรียน
บานเขาพริกอนุสรณ์ โดยใชกระบวนการเทียบเคียง (Benchmarking) วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ในการบริหารและจัดการสถานศึกษาในระยะเวลา 3 ปีการศึกษา มีผลงานที่เกิดขึ้น จากการดาเนินงานเป็นผลงาน
ที่เป็นเชิงประจักษ์ เป็นผลงานที่เกิดกับนักเรียน คณะครู โรงเรียน และชุมชน เป็นรางวัลเกียรติยศ ที่เป็นความ
ภาคภูมใจของทุกฝุายที่เกี่ยวของ และสามารถบรรลุเปูาหมายที่กาหนดไว ทุกประการ โดยมีผลงานที่เกิดขึ้นตาม
ประเด็นที่ศึกษา ดังนี้
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ผลทีเ่ กิดขึน้ กับครู อาทิ
1.ครูมีแนวทางการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา ไดแก
การจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียน
เป็นสาคัญรูปแบบตางๆ
2.ครูไดรับแนวคิด ในการจัดการเรียนรูและปฏิบัติงานที่

OSOI
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ผลทีเ่ กิดกับผูเ รียน อาทิ
1.ผูเรียนไดรับการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย โดยยึดผูเรียนเป็นสาคัญ เรียนรูตามศักยภาพ และ
ความสามารถของตนเอง เชน การเรียนรูโดยโครงงาน การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง
2. ผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดวยกิจกรรม ที่หลากหลาย
เชน การเขาคายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน “พุทธ
บุตร” การทาบุญตักบาตรประจาทุกเดือน การ
เรียนรูธรรมศึกษาและสอบธรรมสนามหลวง เป็นตน
การจัดทาโครงงานคุณธรรม และแขงขันกิจกรรม
เกี่ยวกับคุณธรรม
3.นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมแขงขันทักษะ
ทางวิชาการ ที่หนวยงาน องค์กรตางๆ จัดขึ้น เชน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือและระดับชาติ
การแขงขันโครงงานสุขภาพระดับประเทศ การ
แขงขันกิจกรรมทางภาษา เป็นตน
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รับผิดชอบ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู กับบุคลากรของโรงเรียนที่ไปศึกษาดูงาน
3.ครูมีโอกาสแสดงผลงาน นวัตกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรูและเป็นพี่เลี้ยงใหกับผูรวมประกอบอาชีพ
4.ครูไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ จากการดาเนินงานครูไดจัดทาผลงานที่เป็นนวัตกรรม
ทาง
การศึกษา และเขารวมคัดเลือกผูมีผลงานดีเดนตางๆ เชน ครูสอนดี ครูเกียรติยศ หนึ่งแสนครูดี บุคคลทรงคุณคา
สพฐ. OBEC AWARDS ในระดับตางๆ

2557

ผลทีเ่ กิดขึน้ กับชุมชนและผูทเี่ กีย่ วของ
1.ไดรับความมั่นใจในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
2.ไดรับการพัฒนาชุมชนดานธรรมชาติสิ่งแวดลอม และ
การสงเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดี
3.เกิดความรวมมือ รวมใจ ของหนวยของสังคมระดับลาง
คือ บาน วัด และโรงเรียน หรือ “บวร” ที่เขมแข็ง เป็นการ
พัฒนาชุมชนใหมีความเจริญกาวหนาอีกแนวทางหนึ่ง

OSOI

ผลทีเ่ กิดกับโรงเรียน อาทิ
1.โรงเรียนไดรับความรวมมือจากทุกฝุายที่เกี่ยวของ
ทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง และชุมชน
ทั้งดานงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ แรงงานและพลังความคิด
2.โรงเรียนไดรับการเชิดชูเกียรติ เชน ไดรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจาปี
2555 โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา เป็นตน
3.โรงเรียนมีการพัฒนาในทุกๆ ดานอยางกาวกระโดด
ทาใหประหยัดทั้งงบประมาณและระยะเวลา

รางวัลเหรี ยญเงิน 30 เรื่ อง | [Pick the date]

ผลทีเ่ กิดกับผูบ ริหาร อาทิ
1.ผูบริหารมีรูปแบบการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
2.ผูบริหารมีการบริหารและจัดการศึกษาโดยมีสวนรวมของทุกฝุายที่เกี่ยวของ ไดแก คณะครู
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง ชุมชน หนวยงาน และภาคเอกชน
3.ผูบริหารไดรับการเชิดชูเกียรติ ไดแก ไดรับการคัดเลือกใหเป็นผูบริหารดีเดน ของสานักงาน เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 2 ไดรับการคัดเลือกใหเป็นบุคคลดีเดน สาขาขาราชการครู ของสมาคม
ผูสื่อขาวหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชน จังหวัดกาแพงเพชร และ
รางวัลหนึ่งแสนครูดีของคุรุสภา เป็นตน
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ฐมบท และ ปรากฏการณ์

ณ โรงเรียนภูเขียว

โรงเรียนภูเขียว เลขที่ 142 หมู 4 ถนน ภูเขียว – ชุมแพ ตาบลผักปัง อาเภอ ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สังกัด
สพม. เขต 30 จังหวัดชัยภูมิ ปัจจุบัน นางศิรวิ รรณ อาจศรี ดารงตาแหนง ผูอานวยการโรงเรียน ไดสรางสรรค์และ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดานการบริหารและจัดการสถานศึกษา การ
บริหารงานวิชาการ
IS : Teaching_2012@Phukhleo_Scool.2013 จนประสบ
ความสาเร็จ
ปฐมบท และ ปรากฏการณ์ ณ.โรงเรียนภูเขียว ดังกลาว เป็น
ความมุงมั่นตั้งใจของผูบริหารสถานศึกษา คณะครู อาจารย์ ในการ
สรางสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดังกลาว โดยมีจุดมุงหมายสาคัญ
ในการพัฒนา นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการซึ่งเป็นนวัตกรรมในการสราง
รูปแบบการบริหารจัดการการเรียนการสอนวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง
( Independent Study : IS ) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนภายใต
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
วิชาการศึกษาคนควาดวยตนเองโดยใชเทคนิคการ Coaching และการสรางเครือขาย
การเรียนรูในกรอบระยะเวลาที่กาหนดในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลาวในชวง
ปีการศึกษา 2555 - 2556
การสรางสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลาว เป็นผลสืบเนื่องมาจาก
การที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไดริเริ่มนา
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นนวัตกรรมสาคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของประเทศไทยทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทัดเทียมหรือเทียบเทากับมาตรฐาน
ในระดับสากลและพรอมสาหรับการแขงขันกับนานาอารยประเทศที่กาลังกาวเขาสู
ศตวรรษที่ 21 ที่จาเป็นตองใชศักยภาพดานความรูเป็นฐานของการพัฒนาคุณภาพมนุษย์และศักยภาพการแขงขันใน
มิติตางๆอยางหลากหลาย

ข
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หลักการสาคัญของการจัดการเรียนรูในโรงเรียน
มาตรฐานสากลมุงเนนการเสริมสรางศักยภาพดานความรู
ความสามารถ และการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ใหพรอม
รับการเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล
โครงการดังกลาวนี้เริ่มดาเนินการในปีการศึกษา
2553 โดยคัดเลือกโรงเรียนนารองจากทั่วประเทศเขารวม
โครงการจานวน 500 โรงเรียน ซึง่ 1 ใน 500 โรงเรียน
ดังกลาวนั้น โรงเรียนภูเขียว เป็นหนึง่ ในจานวนโรงเรียนที่
ไดรับการคัดเลือกใหเป็นโรงเรียนนารองในครัง้ นี้ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์สาคัญ ประกอบดวย
1. เพื่อสรางรูปแบบการบริหารจัดการการเรียนการสอนวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง
( Independent Study : IS )
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง ตนเอง
( Independent Study : IS ) โดยใชบันได 5 ขั้นของการพัฒนาผูเรียนสูมาตรฐานสากล
3. เพื่อพัฒนาครูผูสอนวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง ( Independent Study : IS ) โดยใชเทคนิค
Coaching และการสรางเครือขายการเรียนรู

OSOI

จากปฐมบท และ ปรากฏการณ์ ณ.โรงเรียนภูเขียว นาไปสูขอ คนพบซึง่ เป็นตนแบบสาคัญของแนวทางการ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษา โดยไดกาหนด
กลุมเปูาหมายการเขารวมการพัฒนาประกอบดวย
ผูอานวยการโรงเรียน และ รองผูอานวยการโรงเรียน
จานวน 2 คน ครูผูสอนและครูที่ปรึกษา จานวน 65
คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 ปีการศึกษา 2555 จานวน 24 หองเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 ปีการศึกษา 2556 จานวน 24 หองเรียน

2557

อคนพบ
ตนแบบของแนวทางการพัฒนา
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กระบวนการพัฒนานวัตกรรม เริ่มจากการสารวจสภาพกอนการพัฒนา เพื่อการเตรียมพรอมเขาสูการ
พัฒนาอยางเต็มศักยภาพ อาทิ
 ปรับปรุงและพัฒนา
งาน พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนใหพรอมรับ
การพัฒนาไปสูเปูาหมายแหงความสาเร็จ
 ประเมินศักยภาพของผูเรียน
เพื่อเทียบเคียงกับเปูาหมายของโครงการ
ในชวงปีการศึกษา 2553 – 2554 ผล
ปรากฏดังแผนภาพที่ 2 ซึ่งสะทอนใหเห็นวา
ผลการสารวจรอยละ 52.70 ดานผูเรียน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ระดับนอย
และนอยที่สุด
การออกแบบนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนา
ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพปัญหากอนการพัฒนาสะทอน
ใหเห็นวาการบริหารงานดานวิชาการ การพัฒนาผูเรียน และ การพัฒนาครูผูสอน ยังไมบรรลุเปูาหมายตามที่กาหนด
ทาใหมีการปรับและจัดทาโมเดลการ
บริหารโรงเรียนดังแผนภาพที่ 4
ดาเนินการตามขอกาหนด
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลในเรื่อง
คุณภาพผูเรียนที่สาคัญ 5 ประการ
ประกอบดวย
1.เป็นเลิศวิชาการ ฯ
2.สื่อสารสองภาษา
3.ล้าหนาทางความคิด
4. ผลิตงานอยางสรางสรรค์
5.รวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก

ภู

มิปญ
ั ญาสรางสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

สรางสรรค์การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา “IS : Teaching_2012@Phukhleo_Scool.2013” ดังกลาวขึ้น
ภายใตบทสรุปของการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลาวผานโมเดลการบริหารงานวิชาการ กรณีการจัดการเรียน
การสอนวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง ( IS ) หรือที่เรียกวา โมเดล IS : Teaching _2012@Phukhieo
School.2013 ดังโมเดลการ
บริหารตามแผนภาพ
ดังตอไปนี้
โดยสรุป ผลที่เกิดขึ้น
ภายใตการบริหารจัดการเรียน
การสอนวิชาการศึกษาคนควา
ดวยตนเอง ( IS ) สงผลใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การจัดการเรียนการสอนเชิง
ประจักษ์ในมิติตางๆ อาทิ
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จากขอคนพบ ซึง่ เป็นตนแบบสาคัญของแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา นาไปสูภมู ปิ ญ
ั ญา

สงผลใหโรงเรียนมีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนวิชา การศึกษาคนควาดวยตนเอง โดยจัดสอนในระดับ

2557

 ดานหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนตน รายวิชาเพิ่มเติม วิชา IS 1 และ IS 2 ในสวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน จัดเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ( IS 3 ) นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึง่ จัดสอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาเพิม่ เติม วิชา IS 1 และ IS 2 สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 และกิจกรรม

OSOI

พัฒนาผูเ รียน จัดเป็นกิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์ ( IS 3 ) สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6
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ทสรุป
ของความสาเร็จ

 ดานผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน อาทิ
 พบว า นั ก เรี ย นมี คุ ณ ลั กษณะและศั ก ยภาพตาม
เปู าหมายดา นผูเ รีย นซึ่ง ล้าหนา ทางความคิ ด ผลิต งานอย า ง
สรางสรรค์และรวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก โดยพิจารณา
จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในปีการศึกษา 2556
ซึ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 วิชา IS 1 นักเรียนรอย
ละ 94.60 มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป นักเรียน
 วิชา IS 2 นักเรียนรอยละ 95.89 มีผลการเรียน
ระดับ 3 ขึ้นไป รวมทั้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 รอย
ละ 100 ผานเกณฑ์การประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ ( IS 3 ) และหากพิจารณาจากประเด็นหรือเรื่องที่
นักเรียนศึกษาคนควาดวยตนเองพรอมแลงานของนักนักเรียน
พบวามีมากกวา 231 เรื่อง โดยมีโดยมีเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์มากกวา 72 โครงการ
ในจานวนผลงานทั้งหมดนั้น มีผลงานของนักเรียน
จานวน 3 เรื่องที่มีคุณภาพระดับสูงไดรับการยอมรับเป็นที่
ประจักษ์ไดรับการนาไปเผยแพรผานสื่อรายการโทรทัศน์ไทย
PBS รายการสองกาลังสื่อ และ รายการเด็กมีเรื่อง
 ดานผลทีเ่ กิดขึน้ กับครูผสู อน อาทิ
 ครูไดรับการพัฒนาตนเองจากกระบวนการมีสวนรวม และการ
Coaching จากผูบริหาร และครูผูสอนดวยกัน สงผลใหเกิดเป็นรูปแบบการสอน
วิชาการศึกษาคนควาดวยตนเองของโรงเรียนภูเขียว
 ครูมีแผนการจัดการเรียนรู มีเครื่องมือวัดและประเมินผล มีเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู
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 ครูผูสอนจานวน 24 คน สามารถเป็น Coach ในการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาคนควาดวย
ตนเองไดเป็นอยางดี โดยไดรับการยอมรับเชิญเป็นวิทยากรทั้งในและนอกสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
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D 108
รูปแบบการบริหารจัดการ
“Nadeekururadbumrung Model”

ป
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โรงเรียนบานนาดี “คุรุราษฎร์บารุง” ตาบลหันนางาม อาเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลาภู สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลาภู เขต 1 สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปัจจุบัน นายวิเชียร อดทน ดารงตาแหนง
ผูอานวยการโรงเรียนบานนาดี “คุรุราษฎร์
บารุง” ไดสรางสรรค์และพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา ดานการบริหารและจัดการ
สถานศึกษา (การบริหารงานวิชาการ) จน
ประสบความสาเร็จ
จากปฐมบท และ ปรากฏการณ์ ณ
โรงเรียนบานนาดี “คุรรุ าษฎร์บารุง” เป็นผลสืบ
เนื่องมาจากการที่โรงเรียนบานนาดี “คุรุราษฎร์
บารุง”เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ
รับผิดชอบจัดการศึกษาในสองระดับ ไดแก ระดับกอนประถมศึกษา และ ระดับประถมศึกษา โดยมีเขตการ
ใหบริการใน 2 หมูบาน ไดแกบานนาดี และ บานสวนสวรรค์ มีนักเรียนในเขตบริการจานวน 250 คน นอกเขต
บริการ 753 คน
แตเดิมนั้นโรงเรียนบานนาดี “คุรรุ าษฎร์บารุง” มีนักเรียนเขารับการศึกษาจานวนนอยกวา 100 คน แตใน
ระยะ 5 ปีที่ผานมาผูปกครองนักเรียนที่อาศัยอยูนอกเขตบริการไดยายบุตรหลานจากโรงเรียนเดิมมาศึกษาเรียนรูที่
โรงเรียนบานนาดี “คุรุราษฎร์บารุง”เพิ่มขึ้นทุกปี จนปัจจุบันมีนักเรียนจานวน 1,000 กวาคน
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ฐมบท และ ปรากฏการณ์
โรงเรียนบานนาดี “คุรรุ าษฎร์บารุง”
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จานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วสงผลกระทบใหเกิดปัญหาดานอัตรากาลังจนนาไปสูภาวะขาดแคลน
ครูจากเดิมที่จานวนครูเพียงพอตอการจัดการเรียนรูใหแกนักเรียนไดครบชั้น เขาสูสถานการณ์ครูไมครบชั้น ขึ้นจน
เป็นที่มาของความคิดสรางสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดานการบริหารและจัดการสถานศึกษา (การ
บริหารงานวิชาการ) จนประสบความสาเร็จ

ข
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อคนพบ
ตนแบบของแนวทางการพัฒนา
จากปฐมบท และ ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนบานนาดี “คุรุราษฎร์บารุง” ดังกลาว นาไปสูขอคนพบซึ่งเป็น

ตนแบบสาคัญของแนวทางการ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษา
รูปแบบการบริหารจัดการ
“Nadeekururadbumrung
Model” ดังกลาวขึ้น ทั้งนี้เป็น
ผลสืบเนื่องมาจากการที่ปริมาณ

2557

จานวนนักเรียนของโรงเรียนฯ
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ปัญหาที่
ตองเผชิญมิใชเพียงแค จานวน
ครูไมครบชั้นเทานั้นหากแต
ปัญหาตางๆที่เกี่ยวเนื่องในการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามมาในหลากหลายมิติ อาทิ
เรื่องอัตรากาลังของครู ( Man ) งบประมาณในการดาเนินการ ( Budgeting ) เงินในการดาเนินการ (Money) วัสดุ

OSOI

อุปกรณ์ในการวัด ประเมินผล และ การรายงาน (Action)
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ภู

มิปญ
ั ญาสรางสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

จากขอคนพบตนแบบของแนวทางการพัฒนา ดังกลาว ไดนาไปสู ภูมิปัญญาสรางสรรค์ การพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา รูปแบบการบริหารจัดการ “Nadeekururadbumrung Model” โดยสมบูรณ์ ซึ่งในการ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลาวไดดาเนินการดวยกระบวนการสาคัญอาทิ

2557

 Plan วางแผน ศึกษานโยบายและ
วัตถุประสงค์ดานการศึกษา ฯ
 Do ปฎิบัติตามแผน ขั้นตอนการนา
แผนไปสูการปฏิบัติ ฯ
 Check ตรวจสอบ นิเทศติดตามการ
ดาเนินการ ฯ
 Action นาผลการประเมินมาวิเคราะห์
จุดเดน จุดดอย เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
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 การออกแบบนวัตกรรม ดาเนินการตามขัน้ ตอนตางๆ ดังนี้

รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนองบัวลาภู เขต 3 ฯ
 ขัน้ ตอนการปฏิบตั ติ ามแผน อาทิ กาหนดนโยบายของโรงเรียนใหคณะครูทางานเต็มศักยภาพฯ
 ขัน้ ตอนการตรวจสอบ อาทิ การกาหนดกรอบการประเมิน,จัดทาเครื่องมือประเมินโครงการรายเดือนฯ

OSOI

 ขัน้ ตอนการดาเนินการพัฒนา อาทิ การวางแผน เพื่อศึกษานโยบายและวัตถุประสงค์ดานการศึกษาของ
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 ขัน้ ตอนการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง อาทิ นาผลจากการวิเคราะห์ขอมูลมาประเมินความสาเร็จโดย
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผูปกครอง ฯลฯ

1.ดานคุณภาพผูเรียน อาทิ การจัดทากิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนรูจักดูแลตนเองใหมีสุขภาพ
แข็งแรง รักษาสุขภาพอนามัยสวนตนโดยปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 ประการ ออกกาลังกายสม่าเสมอ มีพัฒนาการ
ทางรางกายเจริญเติบโตอยางสมบูรณ์ ฯลฯ

2557

รางวัลเหรี ยญเงิน 30 เรื่ อง | [Pick the date]

บ

ทสรุป
ของความสาเร็จ

OSOI

2. ผลคะแนนเฉลี่ยของการสอบ NT และ o – NET ดังตาราง
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E 07
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
8 ประการ ของนักเรียนโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม โดยใชโครงงานจิตอาสา (1A4S Together)

ป

2557

วิทยาคม ในสวนของวิสัยทัศน์ (Vision) ของโรงเรียนที่วา มุงพัฒนา
ผูเรียนใหเป็นบุคคลแหงการเรียนรู คูคุณธรรม สรางสรรค์
กระบวนการคิด มีจิตอาสา กาวหนาวิชาการ สืบสานความเป็น
ไทย กาวไกลสูสากล และ อัตลักษณ์ของโรงเรียนที่วา จิตอาสา นา
โนเทค นั้น สืบเนื่องมาจากการที่โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม เป็น
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
และนอกเขตพื้นที่บริการจานวน 5 โรงเรียน ประกอบดวย
โรงเรียนบานโคกกลาง โรงเรียนบานแวง โรงเรียนบานเหลานอย
โรงเรียนบานโคกหินกอง และโรงเรียนบานหลุบปึ้ง นักเรียนสวนใหญมีฐานะยากจน ผูปกครองมีอาชีพทานาและ
รับจางทั่วไปทาใหนักเรียนสวนใหญขาดความกระตือรือรนในการเรียนรูเทาที่ควร
ปัญหาสาคัญอีกปัญหาหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ผูปกครองจาเป็นตองไปทางานตางจังหวัดเพื่อหา
รายไดมาจุนเจือครอบครัว ภาระการเลี้ยงดูนักเรียนตองอาศัยอยูกับปูุยา ตายาย บางครอบครัวแตกแยกหยาราง

OSOI

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม เลขที่ 52 หมู 8 ตาบล หนองสูงใต อาเภอ หนองสูง จังหวัด
มุกดาหาร สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบัน นายธนิต ทองอาจ ดารงตาแหนง
ตาแหนง ผูอานวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ไดสรางสรรค์
และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดานจิตวิทยา “การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของนักเรียน
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม โดยใชโครงงานจิตอาสา (1A4S
Together)” จนประสบความสาเร็จ
จากปฐมบท และ ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนหนองแวง
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ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
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พอหรือแมเสียชีวิต กลายเป็นปัญหาทาใหความเป็นครอบครัวตกอยูในสภาพ ขาดความสัมพันธ์ทางจิตใจระหวาง
กัน จนกลายเป็นสาเหตุทาใหนักเรียนมีพฤติกรรมที่
ไมพึงประสงค์และเริ่มเป็นปัญหาตอการจัดการ
เรียนรูและปัญหาของสังคมขยายวงกวางมากยิ่งขึน้
สาเหตุทาใหนักเรียนมีพฤติกรรมที่ไมพึง
ประสงค์ ประกอบกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดใหความสาคัญกับ
“จิตอาสา” โดยกาหนดใหจิตอาสาเป็นหนึ่งใน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเรียน โดยที่
สถานศึกษาจะตองมีชั่วโมงใหเด็กทากิจกรรม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน 45 ชั่วโมง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 60 ชั่วโมง ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดทากิจกรรมเพื่อ
สาธารณะประโยชน์มากขึ้น เพราะจิตอาสาดังกลาว จะบมเพาะนิสัยที่ดีใหแกผูเรียนไปจนตลอดชีวิต เป็นผูใหญที่ดี
ในสังคมและรวมสรางสังคมที่อยูรวมกันอยางสันติสุข
ดวยความตระหนักในคุณคาและความสาคัญของจิตอาสาดังกลาว โรงเรียนซึ่งมีหนาที่พัฒนาคานิยมที่ดีงาม
ใหแกเด็กและเยาวชน ชวยปรับพฤติกรรม พัฒนาใหมีพฤติกรรมที่ดี รับผิดชอบตอสังคม และการพัฒนาประเทศ
ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด
4 มาตรา 6 และมาตรา 7 ไดกาหนดแนวการจัดการศึกษาไวในมาตรา 6 วา “การจัดการศึกษาตองเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยใหเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งรางกาย จิตใจ สติปัญญาความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การดารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข”
จากสภาพปัญหาดังกลาวทางโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม จึงไดจัดใหมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการของนักเรียนโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม โดยใชโครงงานจิตอาสา (1A4S
Together) เป็นการรวมมือระหวางบาน วัด โรงเรียน ผานกิจกรรมจิตอาสา ขึ้น

ข

อคนพบ
ตนแบบของแนวทางการพัฒนา
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จากปฐมบท และ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ณ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ดังกลาว ผูบริหาร คณะครู ได
พัฒนาสภาพปัจจุบันปัญหาดังกลาวไปสูแนวทางการแกไขปัญหา ดวยขอคนพบซึง่ เป็นตนแบบของแนวทางการ
พัฒนา นวัตกรรมการศึกษา “การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของ
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ในการสารวจสภาพระดับพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม จาก
การสังเกต สัมภาษณ์นักเรียน และการระดมความคิดของคณะครูผูสอน จานวน 17 คน คณะกรรมการ
นักเรียน 15 คน และตัวแทนผูปกครองนักเรียน 2 คน พบวาพฤติกรรมที่แสดงออกของนักเรียนโรงเรียนหนอง
แวงวิทยาคมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 8 ประการ มีขอคนพบโดยสรุปดังนี้
 ดานรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พบวานักเรียนยังไมรูความเป็นมาของชาติไทย ไมสนใจรองเพลงชาติ
เห็นไดจากการไมตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมหนาเสาธงตอนเชา หางเหินไมใหความสาคัญกับศาสนพิธี ฯ
 ดานความซื่อสัตย์สุจริต พบวานักเรียนพูดจาไมไพเราะ ไมรูจักกาลเทศะ ชอบพูดปดไมปฏิบัติตาม
คามั่นสัญญา ฯ
 ดานมีวินัย พบวานักเรียนไมปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน ไมตรงตอเวลา ยังไมรูบทบาทหนาที่
ของตนเอง ไมเขาแถวเวลารับของ หรือซื้ออาหารที่โรงอาหาร ทิ้งขยะไมเป็นที่
 ดานใฝุเรียนรู พบวานักเรียนไมตั้งใจเรียน ไมสงการบาน ขาดความมุมานะ ความเพียรพยายาม
ในการเสาะแสวงหาความรู ไมชอบอานหนังสือ ฯ
 ดานอยูอยางพอเพียง พบวานักเรียนไมรจู ักอดออม เลือกซื้อเครื่องใชตามสมัยนิยมไมจาเป็นกับ
ตนเอง ฯ
 ดานความมุงมั่นในการทางาน พบวานักเรียนทางานไมสาเร็จตามที่ครูกาหนดขาดความอดทนใน
การแกปัญหา ไมวาจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียน และการทางานชวยผูปกครอง
 ดานความรักความเป็นไทย พบวานักเรียนบางสวนแตงกายไมสุภาพ แตงตัวตามสมัยนิยม เดิน
ผานครูไมยกมือไหว ไมสืบสานศิลปะประเพณี ฯ
 ดานมีจิตสาธารณะ พบวานักเรียนไมรูจักชวยเหลือแบงปันสิ่งของที่ตนเองมีอยูใหกับเพื่อนๆ เห็น
ประโยชน์สวนตัวมากกวาประโยชน์สวนรวม ไมมนี ้าใจ ไมรูจักดูแลและหวงแหนสิ่งที่เป็นสาธารณสมบัติ ไมวาจะ
อยูในโรงเรียนหรือในชุมชน

OSOI

การวิเคราะห์ขอ มูลจากการสังเกต สัมภาษณ์และการระดมความคิดเห็น
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นักเรียนโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม โดยใช
โครงงานจิตอาสา (1A4S Together)” ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญ ประกอบดวย
1. เพื่อเปรียบเทียบระดับ
พฤติกรรมกอนและหลังการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์ 8 ประการตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนโรงเรียน
หนองแวงวิทยาคม
2. เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม โดยใชโครงงานจิตอาสา
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จากสภาพระดับพฤติกรรมนักเรียนดานคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตาม
หลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของนักเรียนโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม จากแบบสอบถาม จาก
การสังเกต การสัมภาษณ์ ผูนาเสนอผลงานไดมีการพิจารณารวมกันเห็นวานักเรียนโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมมี
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 8 ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง และสมควรที่จะจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนใหมี
พฤติกรรมที่ดีขึ้นมากกวาที่เป็นอยูในปัจจุบัน
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ภู

มิปญ
ั ญาสรางสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

จากขอคนพบตนแบบของแนวทางการพัฒนา
ไดพัฒนาไปสูภูมิมิปัญญาสรางสรรค์การพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของนักเรียน
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม โดยใชโครงงานจิตอาสา
(1A4S Together) โดยมีกระบวนการและขั้นตอนใน
การดาเนินการ ดังนี้
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การออกแบบนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนา
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จากสภาพปัญหาและความตองการไดนามาซึ่ง
การกาหนดแนวทางในการออกแบบนวัตกรรมการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 8 ประการของนักเรียนโรงเรียนหนองแวง
วิทยาคม โดยใชโครงงานจิตอาสา กลยุทธ์ที่สาคัญใน
การขับเคลื่อนมี 5 ขัน้ หรือ (1A4S Together) คือ 1. ตั้งเข็มทิศ (START) 2. คิดรอบคอบ (STRICT) 3.
ประกอบกิจ (ACTIVITY) 4. พินิจไตรตรอง (SEPERATION) 5. ตอบสนองและประเมิน (SEARCHABLE) ซึ่งได
ออกแบบพัฒนาโดยใชกระบวนการ PDCA ในการดาเนินงานและอาศัยการมีสวนรวมของทุกฝุาย โดย
1. รับสมัครนักเรียนแกนนาจานวน 24 คน รวมกันเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจนตกผลึกทางความคิด
เป็นกลุมครอบครัว 8 ครอบครัว โดยมีนักเรียนแกนนาครอบครัวละ 3 คน ทาหนาที่เป็นพี่ใหญ พี่รอง พี่กลาง
ในครอบครัว จากนั้นใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สมัครเป็นสมาชิกในครอบครัว โดยเนนความสมัครใจ
สมาชิกในครอบครัวตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รวมจานวน 32-33 คน เลือกพอแมครูตามความตองการ
ของเด็กนักเรียนในกลุมและรับสมัครผูปกครองนักเรียนเป็นผูปกครองอาสาแกนนา

2. กาหนดพื้นที่ในการทาโครงงานจิตอาสา (บวร) ที่บานซึ่งมี 8
หมูบ าน ที่วัดซึ่งมี 14 วัด และพื้นที่โรงเรียน เพื่อใหแตละครอบครัวมี
พื้นที่ในการทากิจกรรมไมซ้ากัน โดยเกิดโครงงานจิตอาสาครอบครัวละ
1 โครงงาน
3. ขั้น Plan เป็นการวางแผนและออกแบบนวัตกรรมและการ
ดาเนินกิจกรรมตามสภาพปัญหาและความตองการ โดยอาศัยหลักการมี

2557
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4. ขั้น Do เป็นการดาเนินการตามที่ไดวางแผนและ
ออกแบบนวัตกรรมไว ซึ่งการดาเนินกิจกรรมประกอบดวย กล
ยุทธ์ที่สาคัญในการขับเคลื่อน 5 ขั้น หรือ (1A4STogether)
ไดแก
1. ตั้งเข็มทิศ (START) หมายถึง การกาหนด
จุดมุงหมายการเรียนรูใหครอบคลุมและสอดคลองกับจุดมุงหมาย
ของแนวคิดจิตอาสา และการเลือกปัญหาที่มีความสนใจ
2. คิดรอบคอบ (STRICT) หมายถึง การอภิปรายซักถามถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่สนใจ การ
นาเสนอความรูใหม และวิธีการเรียนรูโครงงานจิตอาสา โดยไดนาหลักการและแนวคิดตามหลักปรั ชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 3 หวง 2 เงื่อนไข สูการบูรณาการดังนี้
พอประมาณ : พอประมาณในการใชทรัพยากรตางๆ แตพอดีเทาที่จาเป็น รูคุณคาและยั่งยืน
พอประมาณในการใชจายอยางพอเพียง มีความประมาณในการดาเนินชีวิต
มีเหตุผล : มีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการจัด
กิจกรรมตางๆ ในโครงงานจิตอาสา
มีภมู คิ ุมกันในตัวทีด่ ี : พัฒนาตนเองใหมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ที่ดี เพื่อ
เป็นพลเมืองที่ดีของครอบครัวและสังคม โดยทาตัวอยูในกรอบและระเบียบของสังคม
เงือ่ นไขความรู : เขาใจเกี่ยวกับสาเหตุปัญหา ผลกระทบ เกี่ยวกับปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รอบคอบในการดาเนินชีวิตดวยความตระหนักและพฤติกรรมของตัวเองที่อาจจะทา
ใหขาดคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เงือ่ นไขคุณธรรม : มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ เพื่อใชชีวิต
รวมกับผูอื่นอยางมีความสุข
3. ประกอบกิจ (ACTIVITY) หมายถึง ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาตามความสนใจในเรื่องที่เลือก ซึ่งเป็น
ขั้นตอนที่สาคัญที่จะนาสูการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
4. พินิจไตรตรอง (SEPERATION) หมายถึง การไตรตรองผลจากการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา
5. ตอบสนองและประเมิน (SEARCHABLE) หมายถึง การสรุปแนวทางการปฏิบัติและการประเมิน
กระบวนการและผลลัพธ์
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สวนรวม
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6.ขั้น Check เป็นการประเมินผลการดาเนินกิจกรรมและการใชนวัตกรรม ขั้น Action เป็นการนาผล
การประเมินมาพิจารณาและวิเคราะห์วาควรมีการปรับปรุงหรือไม หากควรปรับปรุงจะตองกลับไปปรับปรุงในการ
ออกแบบนวัตกรรมอีกครั้ง
7. พัฒนานวัตกรรมที่ผานการประเมินอยางตอเนือ่ ง
8. ผลจากการพัฒนานวัตกรรม นาไปสูความสาเร็จในการมีสวนรวมของทุกฝุายที่ชวยพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการของนักเรียนโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม โดยใชโครงงานจิต
อาสา บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

111

บ

ทสรุป
ของความสาเร็จ

ผลงานที่เกิดขึน้ จากการดาเนินงาน
 นวัตกรรม ที่เป็นตนแบบโครงงานดานจิตอาสาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่มีสวนชวยในการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน และเกิดครอบครัวตนแบบจิตอาสา จานวน 8
ครอบครัว
 สื่อนวัตกรรม โครงงานจิตอาสา ที่บาน วัด
โรงเรียน จานวน 8 โครงงาน นิทรรศการโครงงาน สื่อวี
ดีทัศน์ สื่อแผนพับจากการทาโครงงาน จานวน 24
ชิ้นงาน
 แกนนาครอบครัวจิตอาสา ซึ่งเป็นนักเรียนแกน
นาในการทากิจกรรมตางๆ ใน 8 ครอบครัว ซึ่งสามารถ
นาเสนอความรู ความเขาใจในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได
 ธนาคารขยะ ที่มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีคณะกรรมการดาเนินงานรับผิดชอบอยางยั่งยืน
ชวยลดปริมาณขยะ และสรางรายไดใหกับนักเรียนและชุมชน
 ใชทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประโยชน์ ชวยประหยัดทรัพยากรตางๆ ทั้งน้า ไฟฟูาและพลังงาน
ใหกับตนเอง โรงเรียน และชุมชน สงผลตอการประหยัดคาสาธารณูปโภคตางๆ
 สรางภาคีเครือขายการมีสว นรวม ของโรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน วัด และองค์กรภายนอก
ผลที่เป็นนามธรรมซึง่ เกิดขึน้ จากการใชนวัตกรรม
นักเรียนโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี
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ผลเชิงคุณภาพทีเ่ กิดขึน้ จากการใชนวัตกรรม
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการของนักเรียนโรงเรียนหนองแวง
วิทยาคม โดยใชโครงงานจิตอาสา (1A4S Together) กอนและหลังการพัฒนานัน้ เพิ่มขึ้นเป็นที่นาพอใจในทุกดาน
โดยรวมมีคาเฉลี่ยระดับพฤติกรรมแตละดาน กอนการดาเนินการพัฒนามีคาเฉลี่ย จากครู 3.50 ผูปกครอง 3.49
ระดับปฏิบัติปานกลาง จากนักเรียน 3.69 อยูในระดับมาก และหลังการดาเนินการพัฒนา พบวา พฤติกรรม
ของนักเรียนมีการพัฒนาขึ้นในทุกดาน โดยมีคาเฉลี่ย จากครู 4.49 ผูปกครอง 4.38 จากนักเรียน 4.49 ระดับ
ปฏิบัติมาก

OSOI

กระบวนการครอบครัวทาใหนักเรียนแตละ
ครอบครัวไดรับความรัก ความผูกพันระหวางครู นักเรียน รุน
พี่รุนนองในสถานศึกษาเดียวกัน
มีครอบครัวจิตอาสาตนแบบที่เกิดความรัก ความ
ผูกพัน ชวยเหลือเอื้ออาทรแกกันและกันอยูรวมกันอยางมี
ความสุข
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองแวง
วิทยาคม ผูนาชุมชน ผูปกครอง ตัวแทนองค์การบริหาร
สวนตาบลหนองสูงใต ตัวแทนสถานีตารวจภูธรหนองสูงใต
และตัวแทนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาบลโคกกลาง
สามารถสงเสริมและพัฒนานักเรียนแตละครอบครัวใหทา
โครงงานจิตอาสา นาไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ชุมชนในตาบลหนองสูงใตเป็นชุมชนจิตอาสา
สามารถเป็นแบบอยางแกชุมชนอื่นและสังคม
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F 26
โครงการความรวมมือเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ควบคูห ลักสูตร การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ชวงชัน้ ที่ 4

OSOI
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ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนสีชมพูศกึ ษา

โรงเรียนสีชมพูศึกษา ตาบลวังเพิ่ม อาเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแกนสังกัด องค์การบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
ปัจจุบัน นายบรรณเชาว์ ตนโพธิ์ ดารงตาแหนง
ผูอานวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา ผูบริหารคณะครูและ
ผูเกี่ยวของไดสรางสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดาน
หลักสูตร “โครงการความรวมมือเปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ควบคูห ลักสูตรการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน ชวงชัน้ ที่ 4” จนประสบความสาเร็จ
จากปฐมบท และ ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนสีชมพู
ศึกษา ซึง่ ไดไดดาเนินงานตามแนวนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 โดยมุงไปที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ การสราง
เยาวชนใหมีการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต มีความรู
มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม โดยกระบวนการ
เรียนรูจะเป็นไปอยางมีชีวิตชีวา นักเรียนไดทากิจกรรมตามความตองการและความสนใจมีการเรียนรูอยางมี
ความสุขสามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง ประกอบอาชีพการงานที่สุจริต และอยูรวมกับสังคมไดอยางมี
ความสุข
ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมปัจจุบันในเรื่องของ เศรษฐกิจของประเทศไทยที่
กาลังขยายตัวอยางรวดเร็ว มีการผลิตสินคา และบริการเขาสูกลไกการตลาดอยางตอเนื่อง จึงทาใหมีความตองการ
กาลังคนเขาสูกระบวนการผลิตสูงตามไปดวย
ปฐมบท และ ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนสีชมพูศกึ ษา ที่ดาริขึ้นก็คือโรงเรียนสีชมพูศึกษาตระหนักถึงความ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องความตองการของผูเรียนที่พลาดหวังจากการสอบแขงขันเขาสูระบบ
มหาวิทยาลัย หรือนักเรียนที่ตองการเขาศึกษาตอ ในสาขาวิชาชีพ โดยมีความมุงหวังวาจะเขาสูตลาดแรงงานหลัง

จบการศึกษา ที่ตองใชความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ และ คาตอบแทนที่สูงขึ้น ผูบริหาร คณะครู และผูที่
เกี่ยวของจึงริเริ่มจัดทาโครงการ ความรวมมือในการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ควบคูหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ 4 สาหรับโรงเรียนสีชมพูศึกษากับวิทยาลัยการอาชีพชุมแพ โดยสามารถเทียบโอนผลการ
เรียนในรายวิชาที่เรียนในสายสามัญ และรายวิชาในสายอาชีพได ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนองความตองการของผูเรียน
อีกทางหนึ่ง ซึ่งทางโรงเรียนไดดาเนินการ ตั้งแตภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 เป็นตนมาจนถึงปัจจุบันโดยได
พัฒนานวัตกรรมการศึกษาดานหลักสูตร “โครงการความรวมมือเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ควบคูห ลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ชวงชัน้ ที่ 4” จนประสบความสาเร็จมาจนถึงปัจจุบัน

ข

 ขัน้ ตอนการดาเนินงานพัฒนา
1. คณะกรรมการบริหารวิชาการโรงเรียนสีชมพูศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพชุมแพประชุมรวมกันเพื่อหา
ขอตกลงเกี่ยวกับสาขาวิชาในสายอาชีพที่โรงเรียนสีชมพูศึกษาสามารถเปิดสอนได
2. เจาหนาที่หลักสูตรประชุมจัดทาแผนการเรียนในสาขาที่เปิดสอน โรงเรียนสีชมพูศึกษาสามารถเปิดสอน
ได 2 สาขาวิชา คือ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาไฟฟูากาลัง
3.รับสมัครนักเรียนลงทะเบียนเรียนใน 2 สาขาวิชา
4. จัดทาตารางเรียนตารางสอน
5. ดาเนินการเรียนการสอนในคาบสอนปกติ และหลักสูตรระยะสั้นตามแผนการเรียนที่จัด
6. การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนจากวิทยาลัย การอาชีพชุมแพ เทอมละสองครั้ง
7.ประเมินผลเพื่ออนุมัติจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนสีชมพูศึกษา
8.นักเรียนที่เขารวมโครงการสมัครเรียนที่วิทยาลัยการอาชีพชุมแพตออีก 1 ภาคเรียน เพื่อปรับพื้น
ฐานความรู หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.)
9. ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนเพื่ออนุมัติจบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.)
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จากปฐมบท และ ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนสีชมพูศกึ ษา ไดนาไปสูขอ คนพบซึง่ เป็นตนแบบสาคัญของ
แนวทางการพัฒนาอยางเป็นระบบ โดยมีขั้นตอนตางๆ ดังนี้
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อคนพบ
ตนแบบของแนวทางการพัฒนา

1. เพื่อจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเป็นสาคัญตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.
2542 (ปรับปรุงฉบับที่ 3 พ.ศ.2553)
2. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนโรงเรียนสีชมพูศึกษา ไดเรียนในสายอาชีวศึกษา เขาสูตลาดแรงงานในระดับ
ชางฝีมือ

OSOI

 วัตถุประสงค์

114

3. เพื่อสรางความรวมมือในการจัดการศึกษาระหวางสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(สอศ.) และสังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ซึ่งกอใหเกิดประโยชน์ตอ นักเรียน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ

มิปญ
ั ญาสรางสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
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ผลทีเ่ กิดขึน้ จากการดาเนินงาน
จากขอคนพบตนแบบของแนวทางการพัฒนา นวัตกรรมการศึกษาดังกลาว ไดพัฒนาไปสูภูมิปัญญา
สรางสรรค์การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา “โครงการความรวมมือเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ควบคูห ลักสูตร การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ชวงชัน้ ที่ 4” ซึ่งการดาเนินการจัดการเรียนการสอนไดดาเนินการตาม
แผนการเรียนที่จัดไวรวมกันระหวางโรงเรียนสีชมพูศึกษากับวิทยาลัยการอาชีพชุมแพโดยแบงเป็น 2 กลุม ดังนี้
1. กลุม วิชาสามัญ โรงเรียนสีชมพูศึกษาจัดการเรียนการสอนตามปกติ
2. กลุม วิชาชีพ ในสาขาวิชาที่ทางโรงเรียนเปิดสอน คือ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและ สาขาไฟฟูากาลัง
จัดการเรียนการสอน ดังนี้
OSOI

 2.1 วิชาชีพที่โรงเรียนสามารถเปิดสอนไดเองจัดเป็นวิชาเพิ่มเติมในคาบปกติ
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 2.2 วิชาชีพที่โรงเรียนไมสามารถเปิดสอนไดเนื่องจากขาดครูผูสอน หรือขาดวัสดุอุปกรณ์ ใหทาง
วิทยาลัยการอาชีพชุมแพดาเนินการสอน
2.3 การจัดทาเป็นหลักสูตรระยะสั้นเรียนนอกเวลาปกติใชเวลาในการจัดการเรียนการสอน 150 ชั่วโมง
เมื่อเรียนจบหลักสูตรนักเรียนจะไดรับใบประกาศนียบัตรนักเรียนสามารถใชเทียบโอนผลการเรียนได

ระดับชั้น จานวนผูเรียน (คน)
ปวช.1
79
ปวช.2
41
ปวช.3
95
รวม
21 5

ปีการศึกษา 2554
ผูมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม
79
41
95
21 5

เกณฑ์การตัดสิน ดี มากกวารอยละ 74 พอใช รอยละ 60 – 74
ดังนั้นผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี
 พอใช

รอยละ
1 00
1 00
1 00
1 00

ปรับปรุง นอยกวารอยละ 6
 ปรับปรุง
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ผลการดาเนินการ (Attempt & Achievement) ในมิติตา งๆ โดยสรุป อาทิ

2557

บ

ทสรุป
ของความสาเร็จ

 ผลการดาเนินการ (Attempt & Achievement)
สถานศึก ษาได มี ก ารจั ด อาคารเรี ย น อาคารประกอบ ห องเรี ยน ห อ งปฏิ บั ติก าร โรงฝึ กงาน พื้ น ที่ ฝึ ก
ปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับวิชาเรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีขอพิจารณาใน
การประเมินระดับความเหมาะสม ดังนี้
1.มีการวางแผนการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และพื้นที่ที่ฝึกปฏิบัติ
2.มีการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝึกงานและพื้นที่ฝึกปฏิบัติตามตารางการใชงาน
3.มีการติดตามประเมินผลการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และพื้นที่ฝึกปฏิบัติ

OSOI

 ขอมูลดานอาคารสถานที่ และวัสดุอปุ กรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนรู
ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝึกงาน พื้นที่ฝึก
ปฏิบัติงาน เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และเกิดประโยชน์
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คาชี้แจง : ใหทาเครื่องหมาย ลงในชองขอความมี / ได / หรือไมมี / ไมได ตามความเป็นจริง
4.1 .2 ชั้นปีที่เปิดสอน ประเภทวิชา สาขาที่เปิดสอน จานวนหองเรียน จานวนนักเรียน
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ชั้นที่

ประเภทวิชา

สาขาวิชาที่เปิดสอน

ม.4

พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมทองเที่ยว

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชางไฟฟูากาลัง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชางไฟฟูากาลัง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชางไฟฟูากาลัง
การโรงแรมและการ
ทองเที่ยว
รวมนักเรียน

ม.5
ม.6

จานวน
ลักษณะ
ที่
หองเรียน นักเรียน
1
(หอง)
(คน)
1
36
1
43
1
1 5
1
26
1
37
1
35
1
23
7

ลักษณะ
ที่
2








ลักษณะ
ที่
3

21 5

4.2 ผูเรียนและผูสาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
4.2.1 ผลการดาเนินการ (Attempt & Ach8ievement)
ชั้นปี จานวนผูเรียน จานวนผูเรียนที่ผานเกณฑ์กาหนด
รอยละ
ปวช.1
79
79
1 00
ปวช.2
41
41
1 00
ปวช.3
95
95
1 00
รวมเฉลี่ยระดับ ปวช.
4.2.2 รอยละของผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามสาขาวิชาที่เปิดสอน
ผลการดาเนินการ (Attempt & Achievement)
ระดับชั้น สาขางาน/สาขาวิชา จานวน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(คน)
ผานเกณฑ์
รอยละ
ไมผานเกณฑ์
ปวช.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
36
36
1 00
0
ชางไฟฟูากาลัง
43
43
1 00
0
ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1 5
1 5
1 00
0
ชางไฟฟูากาลัง
26
26
1 00
0
ปวช.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
37
37
1 00
0

รอยละ
0
0
0
0
0

อื่น ๆ

ชางไฟฟูากาลัง
การโรงแรมและการ
ทองเที่ยว
รวมทั้งสิ้น

35
23

35
23

1 00
1 00

0
0

0
0

21 5

21 5

1 00

0

0

เกณฑ์การตัดสิน ดี มากกวารอยละ 74 พอใช รอยละ 60 – 74 ปรับปรุง นอยกวารอยละ 60
ดังนั้นผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี  พอใช
 ปรับปรุง
4.2.3 รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี

2557
OSOI

ปีการศึกษา 2554
ระดับชั้น จานวนผูเรียน (คน)
ผูมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม
รอยละ
ปวช.1
79
79
1 00
ปวช.2
41
41
1 00
ปวช.3
95
95
1 00
รวม
21 5
21 5
1 00
เกณฑ์การตัดสิน ดี มากกวารอยละ 74 พอใช รอยละ 60 – 74
ปรับปรุง นอยกวารอยละ 6
ดังนั้นผลการประเมินอยูในระดับ
 ดี
 พอใช
 ปรับปรุง
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1 ชัน้ 1 อาชีพเพือ่ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ใหกบั นักเรียน
ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนบานเขาขวาง

โรงเรียนบานเขาขวาง หมู 8 ตาบลโคกสลุง อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 สานักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปัจจุบัน นายมนูญ ชัยสูงเนิน ดารงตาแหนง ผูอานวยการโรงเรียน
บานเขาขวาง ผูบริหารคณะครูและผูเกี่ยวของไดสรางสรรค์และ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษาดานแหลงเรียนรู “1 ชัน้ 1 อาชีพเพือ่ การ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ใหกบั นักเรียน” จนประสบ
ความสาเร็จ
ปฐมบท และ ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนบานเขาขวาง ใน
การสรางสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดานแหลงเรียนรู “1
ชัน้ 1 อาชีพเพือ่ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ใหกบั นักเรียน”
จนประสบความสาเร็จ ดังกลาว เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่
โรงเรียนบานเขาขวางเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ตั้งอยูในชุมชนที่มี
สภาพความเป็นอยูคอนขางยากจน ประกอบอาชีพการเกษตรตาม
ฤดูกาล และรับจางทั่วไป
สภาพปัญหาดานสังคมของชุมชนไดแกปัญหาเรื่องการหยา
ราง แยกกันอยู ครอบครัวแตกแยกขาดความอบอุน นักเรียนไมมีวนิ ัย มีการทะเลาะวิวาท พูดคาหยาบ บางคนที่
เขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด และเมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนแลว สวนใหญก็จะศึกษานตอเพียงแคการศึกษาภาค
บังคับ และมีนักเรียนบางสวนที่ออกจากระบบการศึกษากลางคันเนื่องจากปัญหาชูสาว หรือออกมาเพื่อชวยเหลือ
ผูปกครองทางาน ในสภาพโดยรวมแลวคุณภาพชีวิตต่ากวาเกณฑ์มาตรฐานโดยทั่วไป และการที่มีระดับการศึกษา
นอยทาใหเป็นผูไรอาชีพไปโดยปริยายซึ่งสงผลใหกลายเป็นปัญหาตอสังคมในระยะยาว

ข

สาหรับการศึกษาเพื่อการมีงานทานั้นจัดควบคูไปกับ
การศึกษาเพื่ออาชีพทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสใหแกผูเรียนที่มีศักยภาพ
และมีความพรอมสาหรับการศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาและใน
ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งโดยสรุปแลวก็จะเป็นประโยชน์ตอผูเรียน
ทั้งสองกลุม ผูเรียนกลุมที่ไมไดศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นเมื่อศึกษา
จบการศึกษาภาคบังคับแลวก็จะมีทั้งความรู ( ในระดับการศึกษา
ภาคบังคับ ) และมีทักษะเรื่องอาชีพไปพรอมๆกัน ใน
ขณะเดียวกันผูเรียนที่มีศักยภาพที่ถึงพรอมในการศึกษาตอระดับ
มัธยมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลัยก็จะมีทักษะเรื่องอาชีพและเรื่อง
การศึกษาเป็นความสามารถพิเศษติดตัวไปในระดับที่สูงขึ้นดวย
เชนกัน

2557

จากสภาพปัญหาดังกลาว ทาใหผูบริหาร คณะครู อาจารย์ ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการศึก ษาใน
ปัจจุบันที่จาเป็นจะตองปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยเนนเรื่องการศึกษาเพื่ออาชีพ
และการศึกษาเพื่อการมีงานทาควบคูกันไป
แนวคิดเรื่องการศึกษาเพื่ออาชีพนั้น เนนการจัด
การศึกษาสาหรับผูเรียนที่มีแนวโนมวามีความพรอมสาหรับ
การศึกษาภาคบังคับเทานั้นมิไดใหความสาคัญกับการศึกษาตอใน
ระดับมัธยมศึกษา หรือในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเกินกาลังฐานะ
ของครอบครัวที่จะสงเสริมสนับสนุนได
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อคนพบ
ตนแบบของแนวทางการพัฒนา
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จากปฐมบท และ ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนบานเขาขวาง จึงนาไปสูขอคนพบใหมซงึ่ เป็นตนแบบสาคัญ
ของแนวทางการพัฒนา นวัตกรรมการศึกษา 1 ชัน้ 1 อาชีพเพือ่ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ใหกับนักเรียน ทั้ง
สองกลุมไปพรอมๆกัน ทั้งนี้เพราะ การที่โรงเรียนใหความสาคัญในการฝึกใหนักเรียนไดเรียนรูเรื่องอาชีพในแตละ
ระดับชั้น ตั้งแตเยาว์วัย จึงเป็นการสรางภูมิคุมกันใหกับนักเรียน ซึ่งเมื่อจบการศึกษาไปแลวสามารถที่จะนาความรู
และประสบการณ์ที่ไดรับจากการเรียนรูในหองเรียน ไปใชในชีวิตประจาวันทั้งในสวนที่เป็นอาชีพหลักหรืออาชีพ
เสริมได อีกทั้งการที่ใหนักเรียนไดปฏิบัติงานจริง ก็คือการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่สาคัญนั่นเอง
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มิปญ
ั ญาสรางสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ดวยเหตุนี้ภูมิปัญญาสรางสรรค์การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 1 ชั้น 1 อาชีพ เพื่อการปลูก ฝัง คุณ ธรรม
จริ ย ธรรม จากสภาพปัญ หาและความต อ งการของโรงเรี ย น
ดังกลาวขางตน ผูบริหารและคณะครู ตระหนักดีวา สิ่งที่จะทาให
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนในชุ ม ชนดี ขึ้ น จะต อ งเกิ ด จากการพั ฒ นา
การศึกษาใหมีคุณภาพ โดยใชกิจกรรมที่หลากหลาย ขอสาคัญ
กิจกรรมดังกลาวตองเกิดจากความตองการและความรวมมืออยาง
จริ ง จั ง ของผู ป กครอง ชุ ม ชนและผู ที่ เ กี่ ย วข อ งต า ง ๆ จึ ง จะ
ประสบผลสาเร็จ
จากแนวคิดที่เชื่อวาแหลงเรียนรูในโรงเรียนจะสามารถ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก เรี ย น ให ป รั บ เปลี่ ย นวิ ถี ชี วิ ต ใหม ไ ด จึ ง ได
วางแผนพั ฒ นานั ก เรี ย นร ว มกั บ ผู ที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ ง ทั้ ง นี้ เ พื่ อ
แสวงหาความร ว มมื อ ในการจั ด ท าแหล ง เรี ยนรู ท างอาชี พ บน
พื้ น ฐานของการพึ่ ง ตนเองเป็ น ส าคั ญ ด ว ยการเน น การพั ฒ นา
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม การด าเนิ น ชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง น าทางเดิ นไปสู ค วามมั่ น คงในชี วิ ต เพื่ อ การ
เติ บ โตไปเป็ น ผู ใ หญ ที่มี คุ ณ ภาพ สามารถอยู ใ นสั ง คมได อ ย า งมี
ความสุข พรอมกับใหนักเรียนไดเป็นสื่อ กลางนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูครอบครัวและชุมชนของตนเอง
เพื่ อ ให แ นวคิ ด ดั งกล า วประสบความส าเร็ จ โรงเรีย นได
ประชุมผูที่มีสวนเกี่ยวของและแตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อกาหนด
ทิศทาง การจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยมีมติรวมกันใหโรงเรียน
จัด การเรี ย นรู โดยการส ง เสริ มให นัก เรีย นเรี ยนรู อาชี พในแต ล ะ
ระดับชั้นตาง ๆ ควบคูไปกับการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนจึงไดกาหนดเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน
คือ”อาชีพ 1 ชั้น 1“ โดยกาหนดไวในโครงสรางของหลักสูตรสถานศึกษา และกาหนดชวงเวลาใหกับนักเรียน
ไดเรียนรูเพิ่มเติมจากที่เรียนในหลักสูตร ดังตอไปนี้
ชั้นอนุบาล การเพาะถั่วงอก
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การทาน้ายาอเนกประสงค์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การเพาะเห็ด
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 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การเลี้ยงไสเดือน
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การทาน้าสมควันไม ชั้
นประถมศึกษาปีที่ 6 การเลี้ยงนกกระทา และอาชีพอื่นๆ
ตามความสนใจ เชน การทานา การทาสวนสมุนไพร การเลี้ยงกบ
การเลี้ยงปลา การทาปุยชี วภาพ การเลี้ย งไกชน การเลี้ย งกระตา ย
การปลูกพืชผักสวนครัว โดยที่ ครูสามารถเลือกออกแบบกิจกรรมตาม
ความตอ งการของนั ก เรี ยน และบูร ณาการในแต ล ะกลุ ม สาระการ
เรียนรูของหลักสูตรสถานศึกษา โดยกิจกรรมที่ปฏิบัติในโรงเรียนยัง
สง เสริมใหนักเรียน นากลับไปปฎิบัติบานดวย เชน การเพาะถั่ วงอก
การปลูกผัก ไฮโดรโปนิกส์ เป็น ตน ทั้งนี้เพื่อสาหรับการบริโภคและ
จาหนายซึ่งเป็นการชวยลดรายจายในครัวเรือนไดอีกทางหนึ่ง
การดาเนินกิจกรรมดังกลาวทาใหเห็นความกาวหนาและการ
เปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาอยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะอยางยิ่งความ
เขาใจที่ชัดเจนในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สง ผลใหครูและ
นักเรียนสามารถถา ยทอดความรูเชื่อมโยงหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิ จ
ใหแ กโ รงเรีย นต างๆ ผู มาศึกษาดู งานพร อมสาธิตและปฏิ บัติไ ดอ ยา ง
ถูกตองมั่นใจ
การสรางสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลาว
ดาเนินการภายใต วัตถุประสงค์ สาคัญ ประกอบดวย
1. เพื่อมุงเนนการปลูกฝัง 8 คุณธรรมพื้นฐานใหกับนักเรียน
2. เพื่อพัฒนานักเรียนใหสามารถสรางองค์ความรูดวยตนเอง
จากการปฏิบัติจริงในแหลง
เรียนรูทางอาชีพ
3. เพื่อใหนักเรียนมีหลักการดาเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
1. สภาพปัญหากอนการพัฒนา
1.1 นักเรี ยนไม่มีความกระตือรื อร้ นในการเรี ยนไม่มีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์ และขาดเรี ยน
บ่อย
1.2 นักเรียนขาดการฝึกแสวงหาความรูดวยตนเองไมสามารถแกปัญหาที่เกิดขึ้นได
1.3 นักเรียนขาดความมีวินัย ความรับผิดชอบ เสียสละ ซื่อสัตย์และดาเนินชีวิตอยางไมพอเพียง
1.4 นักเรียนที่ไมไดศึกษาตอเมื่อออกไปแลวไมมีงานทา บางคนสรางปัญหาใหกับหมูบาน ชุมชน
1.5 ชุมชนไมสนใจโรงเรียน ตางคนตางอยู
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กระบวนการพัฒนาผลงานหนึง่ โรงเรียนหนึง่ นวัตกรรม
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2. การออกแบบนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนา
สภาพปัญหา
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1. นักเรียนไมมีความ
กระตือรือรนในการเรียน ไม
มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
และขาดเรียนบอย
2. นักเรียนขาดการฝึก
แสวงหาความรูดวยตนเองไม
สามารถแกปัญหาที่เกิดขึ้นได
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หลักการและทฤษฎีทใี่ ช

ผลสาเร็จทีพ่ งึ ประสงค์

ใชหลักการ Learning by
นักเรียนมีทักษะทางวิชาการ
Doing ใหเรียนรูโดยการลงมือ เชน การคิดคานวณ การ
ปฏิบัติ
แกปญ
ั หา สนุกกับการเรียนรู

ใชหลักการ Learning by
นักเรียนรูจักการแกปัญหาที่
Doing ใหเรียนรูโดยการลงมือ เกิดขึ้น โดยใชกระบวนการ
ปฏิบัติ
ระดมความคิด การศึกษา
คนควาผานสื่อเทคโนโลยี
3. นักเรียนขาดความมีวินัย หลัก “8 คุณธรรมพื้นฐาน” นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ความรับผิดชอบ เสียสละ ของกระทรวงศึกษาธิการและ ประสงค์ ตามหลัก 8
ซื่อสัตย์และดาเนินชีวิตอยาง แนวคิดตามหลักปรัชญาของ คุณธรรมพื้นฐานของ
ไมพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
กระทรวงศึกษาธิการ และ
ดาเนินชีวิตตามแนวทางหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. นักเรียนที่ไมไดศึกษา
การสรางพื้นฐานการประกอบ นักเรียนมีพนื้ ฐานการประกอบ
ตอเมื่อออกไปแลวไมมีงาน อาชีพ และการหารายได
อาชีพ และมีรายไดระหวาง
ทา
ระหวางเรียน
เรียน
5. ชุมชนไมสนใจโรงเรียน
ใชหลักการมีสวนรวม ใหชุมชน ชุมชนเขามาศึกษาเรียนรู การ
ตางคนตางอยู
เขามารวมคิดรวมทา
มีความรูสึกเป็นเจาของชวยกัน
ดูแลรักษา บางสวนเขามาชวย
ทางานรวมกับนักเรียน
โรงเรียนบานเขาขวาง นาหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติในสถานศึกษาสาระโดยสรุป ดังนี้
ความพอประมาณ พอประมาณในทุ กอยา ง ความพอดีไ ม มากหรือ วา น อยจนเกิ นไปโดยต องไม
เบียดเบียนตนเอง หรือผูอื่นใหเดือดรอน
ความมีเ หตุ ผล การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้ น จะตองเป็นไปอยางมีเหตุผลโดย
พิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้นๆ อยางรอบคอบ
การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานการตางๆ ที่จะ
เกิดขึ้นโดยคานึงถึงความเป็นไปไดของสถานการณ์ตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล
สาหรับเงื่อนไขความรู มีความรอบรูเกี่ยวกับ วิชาการตางๆที่เกี่ยวของอยางรอบดาน ความรอบคอบที่จะ
นาความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการ วางแผน และความระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติ
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คุ ณ ธรรมประกอบด ว ย มี ค วามตระหนั ก ใน
คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน
มีความเพียร ใชสติปัญญาในการดาเนินชีวิต
สวนเงื่อนไขคุณธรรม มีความตระหนัก
ในคุ ณ ธรรม มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และมี ค วาม
อดทน มีค วามเพี ยร ใชสติ ปัญ ญาในการดาเนิ น
ชีวิต
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บ

ทสรุป
ของความสาเร็จ
ผลงานที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานวัตกรรม ประสบความสาเร็จ ดังนี้

OSOI

2557

รางวัลเหรี ยญเงิน 30 เรื่ อง | [Pick the date]

ผลงานทีเ่ กิดขึน้ จากการดาเนินงาน
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 ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน อาทิ
 คุณธรรมที่เกิดขึ้นกับนักเรียนตั้งแตชั้น
อนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไดแก
 นักเรียนยอมรับกฎกติกาที่ไดตกลงรวมกัน
 นักเรียนมีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย
 นักเรียนมีความขยันไมรงั เกียจงาน
 นักเรียนมีความอดทนอดกลั้น
 นักเรียนเกิดความสามัคคี มีน้าใจในหมู
คณะ
นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีน้าใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ
 นักเรียนสามารถเรียนรูและแกปัญหาได
จากประสบการณ์ตรง
 นักเรียนเป็นผูใฝุรูใฝุเรียน
 นักเรียนมีความประหยัดอดออม
 นักเรียนมีความสุภาพออนนอม
 นักเรียนรักความสะอาด
 นักเรียนดาเนินชีวิตอยางพอเพียง
 นักเรียนมีความรูและประสบการณ์ดานอาชีพ ระดับชั้นละ อยาง
นอย 1 อาชีพ เมื่อจบชั้นประถมศึก ษาปีที่ 6 จะมีความรูดานอาชีพ อยางนอย
7 อาชีพ เพื่อใชเป็นเครื่องมือทามาหากินในโอกาสตอไป
 นักเรียนมีความกระตือรือรน ใฝุรูใฝุเรียน และมีความสุขในการเรียน
 นักเรียนเป็นวิทยากรใหความรู กับผูที่มาศึกษาดูงานได
 นักเรียนไดรับรางวัลเหรียญทอง ในการประกวดโครงงานคุณธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 นักเรียนมีรายไดระหวางเรียนและมีอาหารใหนักเรียนบริโภคในโครงการอาหารกลางวัน
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 ผลที่เกิด ขึ้น กับ ครู ไดพัฒนาการเรียนการสอนที่ตอบสนองกับบริบท สภาพและปัญ หาของชุมชน
สังคม ครูมีความรูความสามารถเพิ่มมากขึ้น สามารถนาความรูที่ได
ไปปรับใช ในชีวิตประจาวัน เป็นตัวอยางในการดาเนิน ชีวิตใหกั บ
สั ง คม และสามารถเป็ น วิ ท ยากรให ค วามรู เ กี่ ย วกั บ อาชี พ ที่ ต น
รับผิดชอบได
 ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู บ ริ ห าร สามารถบริ ห ารจั ด การให
สถานศึกษาประสบความสาเร็จ มีผูเขามาศึกษาดูง านเป็นจานวน
มาก และได รั บ เชิ ญ เป็ น วิ ท ยากรบรรยายขยายผลเผยแพร
ประสบการณ์ เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การขั บ เคลื่ อ นหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิ จพอเพี ยงในสถานศึกษา ได รับรางวั ลทรงคุ ณคา (OBEC
AWARDS) ผูบริหารสถานศึกษายอดเยี่ยมของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน ชุมชนไดมามาศึกษาเรียนรูและ
นาไปใชในชี วิตประจาวัน มีอาชีพ ใหมๆ เกิดขึ้ นในชุ มชน หมูบา น
ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ระดับภาค
 ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน โรงเรียนไดรับการยอมรับจาก
ผูปกครอง เป็นแหลงศึกษาดูงานที่หลายๆ หนวยงานใหความสนใจ
เข า มาศึ ก ษาเรี ย นรู ได รั บ การพิ จ ารณาให เ ป็ น สถานศึ ก ษาพอเพี ย ง ปี 2555 ตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนไดรับการสนับสนุน รวมมือ ในการพัฒนามากขึ้น ไดรับการคัดเลือกเขาเป็น
โรงเรียนสง เสริมคุณธรรม จริยธรรม ในโครงการกองทุนการศึกษา ในพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว
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ความส าเร็จ ที่เกิดขึ้ นจากการใช นวัตกรรม“1 ชั้น 1 อาชี พ เพื่ อการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมใหกั บ
นักเรียน” โรงเรียนไดมีการขยายผลนวัตกรรม ดังกลาวใหกับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาซึ่งเป็นโครงการ
พระราชดาริ จานวน 27 โรงเรียน ในระหวางวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2556และวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2557
อบรมใหความรูเรื่อง การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ การเพาะถั่วงอก และอื่นๆใหแก ชุมชน หมูที่ 8 ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
โรงเรียน โรงเรียนในกลุมโรงเรียนสาริกาดีลัง โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี
เขต 1 และ เขต 2
โรงเรียนบานเขาขวางยังไดรับการคัดเลือกใหเป็นศูนย์การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารสวน
จังหวัดลพบุรี ศูนย์การเรียนรูเ ศรษฐกิจพอเพียงของอาเภอพัฒนานิคม และไดเขารวมจัดนิทรรศการตางๆของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และ ศูนย์วัฒนธรรมไทยเบิ้งโคกสลุง ตลอดจนเป็นแหลง
ศึกษาดูงานที่มีหนวยงานตาง ๆ มาศึกษาดูงานอยางตอเนื่อง ทั้งในจังหวัดและตางจังหวัด อีกทั้ งยังมีการออกสื่อ
ทางโทรทัศน์ตางๆ เชน รายการเที่ยงเกษตรโรงเรียนศูนย์การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบานเขาขวาง และ
รายการเกษตรนารู ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โรงเรียนบานเขาขวาง ทางชอง 7 สี รายการสโมสรสุขภาพ ทางชอง 9
อ.ส.ม.ท.

2557

การขยายผลและเผยแพรผลการพัฒนา

126

G 11

OSOI

2557

รางวัลเหรี ยญเงิน 30 เรื่ อง | [Pick the date]

ป

127

“3 ประสาน จิตอาสารวมใจพัฒนาปลูกปุาชายเลนและอนุรกั ษ์ลมุ น้าบางปะกง”
ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนวัดบน ”ประจงอนุสรณ์“

โรงเรียนวัดบน “ประจงอนุสรณ์” เลขที่ 40 หมูที่ 2 ตาบลบางปะกง อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต
1 สานักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบัน นางรัชนี ธรรมประทีป ดารง
ตาแหนง ผูอานวยการโรงเรียนวัดบน “ประจงอนุสรณ์”
ผูบริหารคณะครูและผูเกี่ยวของไดสรางสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาดานแหลงเรียนรู “3 ประสาน จิตอาสา
รวมใจพัฒนาปลูกปุาชายเลนและอนุรกั ษ์ลมุ น้าบางปะกง”จน
ประสบความสาเร็จ
ปฐมบท และ ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนวัดบน “ประจง
อนุสรณ์” ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาแหงหนึ่งของสังคมไทย
มีความตระหนักในและปัญหาเกี่ยวกับการเสื่อมโทรมของปุาชาย
เลนและภาวะโลกรอน ทาใหเกิดแนวคิดใน การพัฒนานวัตกรรม
ชื่อ 3 ประสาน คือ โรงเรียน ชุมชน และทองถิ่น ขึ้น โดยอาศัย
หลักการมีสวนรวมของทุกฝุาย ทั้งผูบริหาร ครู บุคลากร นักเรียน
ผูปกครอง องค์การปกครองสวนทองถิ่น หนวยงาน ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ตลอดจนชุมชนรอบโรงเรียน ซึ่งไดดาเนินการ
พัฒนานวัตกรรมจากการสารวจปัญหาน้าเสียและการเสื่อมโทรม
ของปุาชายเลน นามาจัดลาดับความสาคัญเพื่อกาหนดแนวทางใน
การดาเนินงาน “จิตอาสารวมใจพัฒนาปลูกปุาชายเลนและ
อนุรักษ์ลุมน้าบางปะกง” ขึ้นจนประสบความสาเร็จ
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จากปฐมบท และ ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนวัดบน “ประจง
อนุสรณ์”ดังกลาวนาไปสูแนวคิดเบื้องตนในการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา“3 ประสาน จิตอาสารวมใจพัฒนาปลูกปุาชายเลนและ
อนุรกั ษ์ลมุ น้าบางปะกง ซึ่งทาใหเกิดขอคนพบซึง่ เป็นตนแบบของ
แนวทางการพัฒนา อยางเป็นระบบขึ้น
ขอคนพบดังกลาวเป็นขอคนพบเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาดานแหลงเรียนรู โดยมีวัตถุประสงค์ที่สาคัญใน
การปลูกจิตสานึก สรางความตระหนักและสรางจิตสานึกใน การ
อนุรักษ์ปุาชายเลนและลุมน้าบางปะกง โดยใชกระบวนการ PDCA
ในการดาเนินการไปสูเปูาหมายแหงความสาเร็จซึ่งขั้นตอนในการ
สรางจิตอาสานั้นประกอบดวยขั้นตอนสาคัญไดแก
ขั้น Plan เป็นการวางแผนออกแบบนวัตกรรม ดาเนินกิจกรรม
ตามสภาพปัญหาและความตองการ ใหเหมาะสมกับความพรอมและ
บริบทของโรงเรียน โดยอาศัยหลักการมีสวนรวม
ขั้น Do เป็นการดาเนินการตามแผนที่ไดวางแผนและออกแบบนวัตกรรมไว ซึง่ การดาเนินกิจกรรม
ประกอบดวย กลยุทธ์ที่สาคัญในการขับเคลื่อน 3 ประสาน คือ โรงเรียน ชุมชน ทองถิ่น ในการดาเนินกิจกรรมเพื่อ
ปลูกจิตสานึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหบุคลากรในโรงเรียน ชุมชน และทองถิ่นใหเกิดความตระหนักเขาใจ
และเขามามีสวนรวมในการสรางจิตอาสาในการอนุรักษ์ซึ่ง เป็นการสรางและปลูกฝังจิตสานึก ในการพัฒนาปุาชาย
เลน และการอนุรักษ์ลุมน้าบางปะกงอยางยั่งยืน
โดยการนอมนา
พระราชดารัสสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ปุาชายเลนมาเป็นแนวทางในการ
ดาเนินงาน ที่เชื่อมโยงไปสู การใชพลังงานและทรัพยากรตางอยางรูคุณคาใชแตพอดีเทาที่จาเป็น
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ขั้น Check เป็นการประเมินผลการดาเนินกิจกรรมและการใช
นวัตกรรม
ขั้น Action เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาและวิเคราะห์วา
ควรมีการปรับปรุงหรือไม หากควรปรับปรุงจะตองกลับไปปรับปรุงใน
การออกแบบนวัตกรรมซ้าอีกครั้ง
ผลการดาเนินกิจกรรมอยางมีสวนรวม โดยมีการประเมินผล
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่องจนเป็นนวัตกรรมของโรงเรียน
วัดบน “ประจงอนุสรณ์” โดยเป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหพัฒนาตนเองไปสูการเป็นแกนนาของชุมชนและทองถิ่น ใหเกิด
ความตระหนักและมีจิตสาธารณะในการรักษาสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพื่อรวมมือ
ในการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรที่สาคัญของชุมชนและทองถิ่น
ตอไป

ภู

มิปญ
ั ญาสรางสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

จากขอคนพบซึ่งเป็น ตนแบบสาคัญของแนวทางการพัฒนา ไดนาไปสูภูมิปัญญาสรางสรรค์การพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา “3 ประสาน จิตอาสารวมใจพัฒนาปลูกปุาชาย
เลนและอนุรักษ์ลุมน้าบางปะกง” ขึ้น ทั้งนี้เพราะโดยขอเท็จจริงแลว
จากอดีตสูปัจจุบัน นับเป็นเวลานานหลายทศวรรษที่มนุษย์ใชประโยชน์
จากแมน้าตอเนื่องมาอยางยาวนานหลายชวงอายุคนโดยมิไดใสใจใน
การดูแลและบารุงรักษาความเป็นแมน้าสายสาคัญที่มีความสาคัญยิ่งต อ
การดารงอยูของมนุษยชาติ
ดวยเหตุนี้ ปัจจุบัน แมน้าเกือบทุกสายของประเทศกลายเป็น
แมน้าที่ไ รอนาคต นับวั นยิ่งเสื่อมสภาพที่มิสามารถใชดื่ มกินไดดัง แต

รางวัลเหรี ยญเงิน 30 เรื่ อง | [Pick the date]
2557
OSOI

กอนอีกตอไป
ปัจจุบันระบบนิเวศที่เคยอุดมสมบูรณ์ กลายสภาพเป็นความเสื่อมโทรม แมน้าบางสายกลายเป็นแมน้าเนา
เสียหรือเป็นเพียงแคลาคลองระบายน้าเนาเสียจากครัวเรือน
โรงงานอุตสาหกรรมและมิสามารถใช เป็นเสนทางคมไดอีก
ตอไป
ลุมน้าบางปะกงเป็นแม น้าที่สาคัญสายหนึ่ง ซึ่ง ใน
อดี ต ชุ ม ชนริ ม สองฝั่ ง น้ า ได พึ่ ง พาอาศั ย ใช ป ระโยชน์
เพื่ อก าร อุ ป โภคบริ โภค ตลอดจน เพื่ อ ก ารสื บ สาน
ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี วั ฒ นธรรม และเป็ น ที่ ตั้ ง
ของแหลงศิลปกรรมที่มีคุณคาอันควรอนุรักษ์จานวนมาก มี
สภาพปุ า ไม ที่ มี ร ะบบนิ เ วศที่ สมบู ร ณ์ มี น้ าใสสะอาดไหล
ตลอดปี และทรัพยากรสัตว์น้าอุดมสมบูรณ์
ปั จ จุ บั น กระแสของการพั ฒ นาท าให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชน และกอใหเกิดผลกระทบ
อยางมากมายตอลุมน้าบางปะกง ปัญหาของลุมน้าบางปะ
กง คือ ปัญ หาการปลอยของเสียปฏิกูลลงลาน้าบาง ปะ
กง ท าให เ กิ ด มลพิ ษ การเน า เสี ย เนื่ อ งจากมี ก ารใช
ประโยชน์จากทั้งบานพักอาศัย รานคา ตลาด รานอาหาร
หอพั ก โรงแรม รี ส อร์ ท โรงงาน และการกสิ ก รรม ซึ่ ง
กิจกรรมเหลานี้ตองใชน้าอุปโภคมาก เชน อาบ ซักลาง ทา
ความสะอาดสิ่งปฏิกูลตาง ๆ และปลอยของเสียจากการใช
แลว ลงทอสาธารณะและทอสาธารณะก็ปลอยน้าเสียลงลา
น้าบางปะกงในที่สุด ปัญหาการรุกล้าแมน้าของสิ่งปลูกสราง
ริมแมน้า อาคาร โดยพบรองรอยของการถมทาเขื่อนกันตลิ่ง
ที่ริ มฝั่ ง แมน้ าบางปะกง ส งผลใหเ กิด การเปลี่ ยนแปลงทิ ศ
ทางการไหล การระบายน้าในแมน้าระบบการระบายน้าตาม
ธรรมชาติ ถูกเปลี่ยนแปลง แมน้าตื้นเขิน เกิดการกัดเซาะ
ริมน้า การตกตะกอนของน้า รองน้าเปลี่ยนรูปทรงชั่วคราว
หรื อ ถาวร บริ เ วณน้ าลดลงแห ง ขอด ในบางบริ เ วณเป็ น
อุปสรรคตอการสัญจรของน้าจนเกือบจะสิ้นเชิง
สภาพปัญหาดังกลาวกาลังกลายเป็นความหายนะ
สาหรับแมน้าบางปะกง ของประชาชน และของชุมชน ไปโดยปริยาย
ดวยความตระหนักถึงความสาคัญของแมน้าบางปะกงที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของสังคมและชุมชน
สองฟากฝั่งของลาน้า โรงเรียนวัดบน “ประจงอนุสรณ์” จึงไดจัดทาโครงการ หรือนวัตกรรม “3 ประสาน จิตอาสา
รวมใจพัฒนาปลูกปุาชายเลนและอนุรักษ์ลุ มน้าบางปะกง” รวมกับหนวยงานตางๆ ในชุมชน เพื่อใหนักเรียนได
เรียนรู สรางจิตสานึกเห็นความสาคัญของลุมน้าบางปะกงและปุาชายเลนมากยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์การสรางสรรค์
และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
1. เพื่อสนองพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ใน
ดานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ปุาชายเลน)
2. เพื่อเพิ่มพื้นที่ปุาชายเลนใหกับชุมชนและโรงเรียน
3. รณรงค์สรางจิตสานึก ใหกับผูรวมกิจกรรมและชุมชนใน
พื้นที่ ใหเห็นความสาคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไมและลุมน้า
บางปะกง
4. เพื่อลดภาวะโลกรอน
5. เพื่ อ เสริ ม สร า งความสั ม พั น ธ์ ความสามั ค คี ความ
สมานฉั น ท์ และความเข า ใจอั น ดี ร ะหว า งโรงเรี ย น ชุ ม ชน และ
หนวยงานอื่นในทองถิ่น
6. สรางเสริมประสบการณ์ชีวิตโดยการเรียนรูจากสถานที่
จริง

บ

ทสรุป
ของความสาเร็จ

OSOI
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ผลงานทีเ่ กิดขึน้ จากการดาเนินงาน
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บทสรุปความสาเร็จจากการพัฒนานวัตกรรมและดาเนินงานตามโครงการ “3 ประสาน จิตอาสารวมใจ
พัฒนาปลูกปุาชายเลนและอนุรักษ์ลุมน้าบางปะกง” ซึ่งประกอบดวย
กิ จ กรรมต า งๆ ที่ ไ ด จั ด ขึ้ น เพื่ อ สนองต อ สภาพปั ญ หาและความ
ตอ งการอยา งเหมาะสม โดยการด าเนิ นการด าเนิน งานอย า งเป็ น
ระบบและ การมี ส ว นร ว ม ซึ่ ง ผลการด าเนิ น การ พบว า ประสบ
ผลสาเร็จอยางสูง โดยสรุป อาทิ
1. เป็ น แหล ง เรี ย นรู ถ าวร ปุ า ชายเลนเป็ น แหล ง เรี ย นรู ที่
นักเรียนสามารถรักษาดวยตนเองไดตามอัธยาศัย ซึ่ง เอื้ออานวยให
เกิด การเรี ยนรู สรา งความรู ความเข าใจ ตระหนัก ถึง การอนุ รัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนเป็นแหลงเรียนรู สถานที่ทองเที่ยวของชุมชนและผูสนใจ
2. ปุาชายเลนในบริเวณโรงเรียนและในชุมชนเพิ่มมากขึ้น รมรื่น สวยงาม เป็นที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตเพิ่ม
มากขึ้น และลดปริมาณก฿าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นสาเหตุใหเกิดภาวะโลกรอนได
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3. ขยะในแมน้าบางปะกง คูคลอง
ถนน ลดนอยลง
4.. การกัดเซาะหนาดินและชายฝั่งลด
นอยลง ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มปริมาณพันธุ์ไม
ในปุาชายเลน
5. การบุ ก รุ ก ที่ ข องชุ ม ชนลดน อ ยลง
เนื่องมาจากปริมาณปุาชายเลนเพิ่มมากขึ้น และ
ความเอาใจใส ข องคนในชุ ม ชนมี ม ากขึ้ น เกิ ด
ความร ว มมื อ ร ว มใจกั น ขึ้ น ในการปลู ก ปุ า และ
อนุรักษ์ปุาชายเลน รวมทั้งอนุรักษ์ลุมน้าบาง ปะ
กง
6. น้ าสะอาดขึ้ น เนื่ อ งจากการเพิ่ ม
ปริมาณอากาศเขาไปในน้ามากขึ้น จากการท า
ระเบิด EM Ball
7. การเพิ่มปริมาณปูแสมเพิ่มขึ้น เกิด
จากการทาธนาคารปูแสม
8. สรางภาคีเครือขายของการมีสวนรวม
ของโรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน ทองถิ่น ตลอดจน
องค์การภาคนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
9. นักเรียนไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 ในการประกวดวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ จากโรงไฟฟูาบางปะกง
10. โรงเรียนไดประหยัดพลังงานและใชทรัพยากรอยางคุมคา เมื่อโรงเรียนรวมรื่นก็ลดการใชไฟฟูา ในการ
เปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศลงได
11. เป็นแหลงเรียนรูและแหลงทองเที่ยวของคนในชุมชน และผูที่สนใจ

132

G 13
ศูนย์การเรียนรูภ มู ปิ ญ
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ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนบานเปียงหลวง

โรงเรียนบานเปียงหลวง เลขที่ 205 หมู 1 ตาบล เปียงหลวง ถนน แมจา-เปียงหลวง
อาเภอ เวียงแหง จังหวัด เชียงใหม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม เขต 3
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบัน นายวรสิทธิ์ ยาวิลาศ ดารง
ตาแหนง ผูอานวยการโรงเรียนบานเปียงหลวง ไดสราง ผูบริหาร
คณะครูและผูเกี่ยวของไดสรางสรรค์และพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา ดานแหลงเรียนรู ศูนย์การเรียนรูภ มู ปิ ญ
ั ญาทองถิน่
จนประสบความสาเร็จ
การสรางสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดานแหลง
เรียนรู ศูนย์การเรียนรูภูมิปัญญาทองถิ่น จนประสบความสาเร็จ
ดังกล าวเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากการที่ พระราชบั ญญั ติการศึ กษา
แหงชาติพ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 มาตรา 7 ได
กาหนดจุดมุงหมายและหลักการโดยใหสงเสริม ศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ ภูมิปัญญาทองถิ่น ภูมิปัญญาไทย และไดกาหนดแนวทางการจัด
การศึกษาไวมาตราที่ 23 (3) ตองเนนความสาคัญทัง้ ความรู คุณธรรม
กระบวนการเรียนรู และบูรณาการความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใชภูมิปัญญา
โรงเรียนบานเปียงหลวงเป็นโรงเรียนที่ตั้ง อยูในเขตชุมชนหมูบานเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง จัง หวัด
เชียงใหม ในชุมชนประกอบดวยผูคนหลายชาติพันธ์ ไดแก ไทยใหญ จีนคณะชาติ ลีซู เป็น ตน ชุมชนแหงนี้เป็น
ชุมชนที่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นทองถิ่นเอาไวไดอยางเหนียวแนน ไดสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
อันดีงามของทองถิ่นที่หลากหลายใหยังคงดารงอยู ไมวาจะเป็นภูมิปัญญาทางดานศิลปะการแสดง ดานหัตถกรรม

จากปฐมบท และ ปรากฏการณ์ โรงเรียนบานเปียงหลวง ไดนาไปสูขอคนพบซึ่งเป็นตนแบบ
สาคัญของการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ศูนย์การเรียนรูภ มู ิ
ปัญญาทองถิน่ ขึน้ การดาเนินการดังกลาว มีวัตถุประสงค์
สาคัญประกอบดวย
1. เพื่อใหนักเรียนองค์กรตางๆ และชุมชน ไดเรียนรู
หลักสูตรทองถิ่นอาเภอเวียงแหง
2. เพื่ อ ให นั ก เรี ย นองค์ ก รต า งๆ และชุ ม ชน ได ใ ช สื่ อ และ
แหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกหองเรียนในการเรียนรูภูมิปัญญา
ทองถิ่น
3. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนองค์กรตางๆ และชุมชน เกิดความ
รัก หวงแหน และรวมกัน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมรวมถึงภูมิปัญญา
ทองถิ่น
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ตนแบบของแนวทางการพัฒนา
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในโรงเรียนทั้งใน
รูปแบบของหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรทองถิ่นก็เป็นอีกวิธี
หนึ่งที่โรงเรียนบานเปียงหลวงไดรวมสานเจตนารมณ์ของชุมชนใน
การสืบสานภูมิปัญญาแหงบรรพบุรุษใหยังคงอยูสืบไป โดยไดจัดทา
โครงการสืบสานภูมิปัญญาทองถิ่น สานศิลปวัฒนธรรมขึ้น เพื่อให
ผูเรียนไดเรียนรูประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาทองถิ่นอาเภอเวียง
แหง รวมทั้ ง เป็ น การอนุ รั ก ษ์ สื บ สานและส ง เสริ ม ภู มิ ปั ญ ญาใน
ทองถิ่นใหคงอยู อีกทั้งเพื่อใหผูเรียนเกิดความรัก ความหวงแหน
และความ ภาคภูมิใจในการสืบทอดในศิลปวัฒนธรรมของตนจาก
รุนสูรุนสืบตอไป ซึ่งดาเนินการจนประสบความสาเร็จตอเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
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ดา นคติค วามเชื่ อ ฯลฯ รวมถึ ง ประวั ติศ าสตร์ อั น ยาวนานของ
อาเภอเวียงแหง ที่แสดงถึงความมีตัวตนและความเป็นเอกลักษณ์
ของคนในชุมชนไดเป็นอยางดีนั้น ปัจจุบันยังคงสืบทอดจากรุนสูรุน
ดวยวิธีการที่หลากหลาย
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4. เพื่ อ เปิ ด โอกาสให ผู ที่ ส นใจได เ รี ย นรู
ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น
จากศูนย์ภูมิปัญญาทองถิ่น
การดาเนินการดังกลาวเป็นการตอยอดมาจากการที่แต
เดิมนักเรียนที่ตองการรับการถายทอดความดานรูภูมิ
ปัญญาทองถิ่น เชนทักษะดานศิลปะการแสดง รานกราโต นั กเรี ยนจะต อ งสื บ เสาะค น หาเรีย นจากครู ภู มิ
ปัญญาดวยตนเองหรือผูปกครองเป็นผูนาเด็กไปฝากตัว
เป็นลูกศิษย์กับครูภูมิปัญญาดวยตนเอง ซึ่งในการเรียน
ลั ก ษณะเช น นี้ ย อ มเกิ ด ผลต อ นั ก เรี ย นเพี ย งบางกลุ ม
เทานั้น ทาใหการนาไปใช และการเผยแพรเป็นเฉพาะ
กลุมเกิดผลในวงแคบ การสืบสานการเผยแพรเป็นไปได
ยาก
ดว ยความตระหนัก ในปั ญหาส าคั ญ ดั ง กล า ว
ผูบริหาร และคณะครู อาจารย์ของโรงเรียนจึงปรับวิธีการ
เรียนรูโดยนาเด็กไปเรียนที่บานของครูภูมิปัญ ญาในสาขา
ต า งๆ แต ยั ง เกิ ด ปั ญ หาติ ด ขั ด หลายประการ อาทิ การ
เดินทางไมสะดวก ชวงเวลาที่จะนานักเรียนออกไปยังแหลง
เรียนรู สถานที่เรียนไมเหมาะสมกับกิจกรรม เวลาการจัด
กิจกรรมสาหรับครูภูมิปัญญา เป็นตน
ประการสาคัญเมื่อทาการถอดบทเรียนหรือสรุป
องค์ความรูที่นัก เรียนไดไปเรีย นมาจัด ทาเป็น ขอมูลสารสนเทศ การ
จัดเก็บการนาไปใชคอนขางจะลาบากเนื่องดวยการแบงความรับผิดชอบ
ใหครูและนักเรียนเป็นกลุม การรวบรวมขอมูล จึงไมสามารถรวบรวม
หลั ก สู ต รท อ งถิ่ นหรื อ รายงานการถอดบทเรี ยนครบทุ ก เรื่ อ ง ต อ มา
ผูบริหารพรอมดว ยคณะกรรมการสถานศึก ษา ผูป กครองและผูเห็ น
ความส าคั ญ ของการจั ด กิ จ กรรมดั ง กล า วได ร ว มกั น หางบประมาณ
จัดสรางศูนย์การเรียนรูภูมิปัญญาทองถิ่น หรืศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนบานเปียงหลวงแหงนี้ขึ้น โดยมี วัตถุประสงค์
หลักเพื่อใหเกิดแหลงเรียนรูดานภูมิปัญญาทองถิ่นในสาขาตางๆ ของแตละชนเผา และเป็นแหลงสืบคนขอมูล แหลง
จัดเก็บ จัดหา รวบรวมขอมูลดานภูมิปัญญาทองถิ่นใหแกนักเรียน คณะครู ชุมชน ผูที่สนใจ รวมถึงแขกผูมีเกียรติ
ที่ไดมาเยี่ยมเยือนโรงเรียนบานเปียงหลวงในวาระโอกาสตางๆ และเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ดานภูมิปัญญาทองถิ่น

ภู

มิปญ
ั ญาสรางสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

การออกแบบนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนา
การจัดหา จัดทาสือ่ การเรียนรู
ดาเนิ นการตามกระบวนการและขั้ นตอนต างๆได แก ก ารจัด หา
จัดทา และรวบรวม
 สื่อวีดีทัศน์ประวัติศาสตร์ทองถิ่นอาเภอเวียงแหง เพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธ์
 หลักสูตรทองถิ่นอาเภอเวียงแหง
 หลักสูตรทองถิ่นโรงเรียนบานเปียงหลวง
 หนังสือสงเสริมการอาน เพื่อพัฒนาทักษะการอานจับใจความ
สาคัญ กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย ชุด ของดีที่เวียงแหง
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จากขอคนพบตนแบบของแนวทางการพัฒนาดัง กลาวไดตอยอดไปสูภูมิปัญ ญาสรางสรรค์ การพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาศูนย์การเรียนรูภูมิปัญญาทองถิ่น ดังกลาวขึ้น โดยมี
กระบวนการและขั้นตอนในการพัฒนาตามลาดับดังนี้

 ศูนย์การเรียนรูภูมิปัญญาทองถิ่น ( ศูนย์วัฒนธรรม )
 จัดทาขอมูลภูมิปัญญาทองถิ่นในสาขาตางๆ

2557

การจัดหาแหลงเรียนรู และ ครูภูมิปัญญา อาทิ

๑. ผูบริหาร คณะครู ประชุมรวมกับนักเรียน องค์กรตางๆ และชุมชนดาเนินงานกิจกรรม
๒. จัดทาหลักสูตรทองถิ่นที่มีคุณภาพ
๓. จัดทาสื่อประวัติศาสตร์และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรูของนักเรียนและองค์กรตางๆ ชุมชน
รวมกับ คณะทีมงานจากภายนอก องค์กรตางๆ และชุมชน
๔. เปิดโอกาสใหนักเรียนองค์กรตางๆ ชุมชน เขามาศึกษาหาความรูในเนื้อหาของหลักสูตรทองถิ่น
๕. สงเสริมและสนับสนุนใหครูผูสอนจัดทานวัตกรรมการเรียนการสอนดานภูมิปัญญาทองถิ่นที่มีความ
นาสนใจและนาไปใชกับผูเรียน

OSOI

ขั้นตอนการดาเนินงานพัฒนา
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๖. ครู นักเรียนชุมชนและองค์กรตางๆเกิดความรักและหวงแหนในภูมิปัญญาทองถิ่น
๗. ครู นักเรียนชุมชนและองค์กรตางๆรวมอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาทองถิ่น
8 ศูนย์ภูมิปัญญาทองถิ่นโรงเรียนบานเปียงหลวงเป็นแหลงวิทยาการทางภูมิปัญญาทองถิ่นใหแกผูที่
สนใจ

บ

ทสรุป
ของความสาเร็จ

การสร า งสรรค์ แ ละการพั ฒ นานวั ต กรรมการศึ ก ษา
ดัง กลาว ประสบความสาเร็จทั้ งดานผลงานและกิจกรรมตางๆ
อาทิ

OSOI
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ผลงาน กิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ จากการดาเนินงานตาม
โครงการ
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๑. กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูโดยใชสื่อประวัติศาสตร์
แหลงเรียนรูอาเภอเวียงแหง
๒. กิจกรรมการเรียนรูโดยใชหลักสูตรทองถิ่นอาเภอ
เวียงแหง
๓. กิจกรรมการเรียนรูโดยใชหนั งสือสงเสริมการอาน
เพื่อพัฒนาทักษะการอานจับใจความสาคัญ กลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย ชุด ของดีที่เวียงแหง
๔. กิ จ กรรมส ง เสริ ม การเรี ย นรู โ ดยครู ภู มิ ปั ญ ญา
ทองถิ่น(หลักสูตรทองถิ่น)
๕. กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนวิทยากรในทองถิ่น
ใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

รางวัลเหรี ยญเงิน 30 เรื่ อง | [Pick the date]

๖. กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนาสานสัมพันธ์ระหวางชุมชนกับโรงเรียน
๗. กิจกรรม “บวร” บาน วัด โรงเรียนรวมใจพัฒนาการศึกษา
๘. กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนชุมชนไดรับการ
บริการหลักสูตร สื่อ แหลงเรียนรูในสถานศึกษาอยางทั่วถึง
๙. กิจกรรมศูนย์ภูมิปัญญาทองถิ่น (ศูนย์วัฒนธรรมทองถิ่น)
10. เป็นแหลงเรียนรู ศึกษาดูงานจากชุมชน หนวยงานภายนอก
11. เกิดความรวมมืออันดีระหวางโรงเรียน ชุมชน หนวยงานตางๆทั้งภายในและภายนอกชุมชน

2557

การขยายผลและเผยแพรผลการพัฒนา

-

เยาวชน เด็กดอยโอกาส องค์กร ชุมชน
กลุมนักเรียนโรงเรียนบานเปียงหลวงอาเภอเวียงแหง
กลุมนักเรียนโรงเรียนตางๆในอาเภอเวียงแหง
กลุมเยาวชน , ประชาชนในทองถิ่นที่มีความสนใจ
องค์กรภาครัฐ และเอกชนที่มีความสนใจ

OSOI

ศูนย์ภมู ปิ ญ
ั ญาทองถิน่ โรงเรียนบานเปียงหลวง

138

G 16

โรงเรียนอนุบาลบานนา (วัดชาง) เลขที่ 97 หมูที่ 7 ตาบล บานนา อาเภอ บานนา จังหวัด
นครนายก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครนายก สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบัน นางองุน สุข
ชม ดารงตาแหนง รองผูอ านวยการโรงเรียนอนุบาล
บานนา (วัดชาง) ผูบริหารคณะครูและผูเกี่ยวของได
สรางสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดานแหลง
เรียนรู“ บานอนุบาลพอเพียง (Anuban Banna
Sufficiency house)” จนประสบความสาเร็จ
ปฐมบท และ ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียน
อนุบาลบานนา (วัดชาง) ดังกลาว เป็นการดาเนินการของผูบริหาร คณะครู
โรงเรียนอนุบาลบานนา (วัดชาง) ไดจัดทานวัตกรรม “บานอนุบาลพอเพียง
(Anuban Banna Sufficiency house”ซึง่ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรูใน
สถานศึกษาโดยใชแหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี
วัตถุประสงค์สาคัญ ไดแก
1. เพื่อสรางแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษาที่เอื้อตอกันตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อสงเสริมการฝึกปฏิบัติจริงในการใชแหลงเรียนรู ใหมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และสรางองค์ความรูดวยตนเอง

3. นอมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชแหลงเรียนรูพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร และมีชีวิตที่ดีขึ้น
4.เพื่อใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมกิจกรรมของโรงเรียน ซึ่งแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจะทาใหนักเรียนสามารถปรับตัวพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และแสวงหาความรูเทาทันโลกา ภิ
วัตน์ และสรางภูมิคุมกันใหกับตนเอง สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 25 “รัฐตองสงเสริมการดาเนินงานและการจัดตั้งแหลง
การเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวน
พฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูล และแหลงการเรียนรู
อื่นอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ”
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ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนอนุบาลบานนา (วัดชาง)

OSOI

ป

“บานอนุบาลพอเพียง (Anuban Banna Sufficiency house)”

139

ข

2557
OSOI

จากปฐมบท และ ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนอนุบาล
บานนา (วัดชาง) ไดนาไปสูขอคนพบซึ่งเป็นตนแบบสาคัญของ
แนวทางการพัฒนา ผานกระบวนการบริหารและการจัดการใน
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา“บานอนุบาลพอเพียง
(Anuban Banna Sufficiency house)” โดยมีกระบวนการ
และ ขั้นตอนการขับเคลื่อน เรียกวา The Chicken Model
10 ขั้นตอนสูการจัดกิจกรรมการเรียนรูในสถานศึกษาโดยใช
แหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต
กระบวนการ PDCA โดยสรุป ไดแก
ขัน้ ที่ 1 ไขแตก (Hatching) ผูบริหารปรึกษาหารือ
และสรางความตระหนักใหเห็นคุณคาของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
ขัน้ ที่ 2 เตาะแตะ (Baby chick) เลือกกิจกรรมการเรียนรู
ตามความตองการ และตอบสนองกับบริบทของโรงเรียน
ขัน้ ที่ 3 ตีปกี (Flapping Wings) ประชุม วางแผน ออกแบบกิจกรรม
ขัน้ ที่ 4 คุย เขี่ย (Digging) จัดทาแหลงเรียนรูแบบเชื่อมโยง
ขัน้ 5 สอนขัน (Crow) สรางความรู ความเขาใจ แกนักเรียนและผูปกครอง
ขัน้ 6 หัดบิน (Flying) จัดกิจกรรม สรางองค์ความรูแบบมีสวนรวม
ขัน้ 7 ออกหากิน (Looking for food) ประเมินแผนการจัดการเรียนรู
ขัน้ 8 ทารัง (Nesting) จัดทาโครงงานสรางองค์ความรูใหม
ขัน้ 9 ฟักไข (Brooding) ประเมินผลการจัดกิจกรรม
ขัน้ 10 ขยายพันธุ์ (Adult chicken) เผยแพรกิจกรรม โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของทุกฝุาย
ที่มีสวนเกี่ยวของ ประกอบดวย ผูบริหาร ครู นักเรียน สงเสริมและสนับสนุนใหใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สอดแทรกในหลักสูตรและสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนนอกหองเรียน เชนนานักเรียนไป
ศึกษาแหลงเรียนรูภูมิปัญญาทองถิ่น นาภูมิปัญญาทองถิ่นมาจัดเป็นแหลงเรียนรูแบบเชื่อมโยง
ในโรงเรียน เรียกวา “บานอนุบาลพอเพียง”
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อคนพบ
ตนแบบของแนวทางการพัฒนา
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มิปญ
ั ญาสรางสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

จากขอคนพบซึ่งเป็นตนแบบสาคัญของแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา “บานอนุบาลพอเพียง
(Anuban Banna Sufficiency house)” นั้นในบานอนุบาลพอเพียงจะมีกลยุทธ์เป็นหององค์ความรูจานวน 9 หอง
ประกอบดวย
หองที่ 1 Information Zone (หอง
ฐานขอมูล)
หองที่ 2 Mushroom cultivation
Zone (หองเพาะเห็ด)
หองที่ 3 Mushroom processing
Zone (หองทาเห็ดแปรรูป)
หองที่ 4 Reuse mushroom spawn
Zone (หองจัดการเชื้อเห็ดที่ใชแลว)
หองที่ 5 My tree Zone (ตนไมของ
ฉัน)
หองที่ 6 Herbal handmade soap Zone (สบูสมุนไพร)
หองที่ 7 Herbal water Zone (น้าดื่มสมุนไพร)
หองที่ 8 Anuban Banna Market (ตลาดนัด)
หองที่ 9 Savings and Credit Cooperative (สหกรณ์ออมทรัพย์) โดยผลผลิตของแตละหองจะสามารถ
เชื่อมโยงเป็นองค์ความรูของหองตางๆ ได เชน ผลผลิตของหองที่ 2 Mushroom cultivation Zone (หองเพาะ
เห็ด) จะเชื่อมโยงไปยังองค์ความรูหองที่ 3 Mushroom processing Zone (หองทาเห็ดแปรรูป) คือการนาเห็ดไป
แปรรูปเป็นอาหาร และเชื้อเห็ดที่ใชแลว ไมตองนาไปเผาทิ้ง แตสามารถนามาทากระถางตนไมไดในหองที่ 4 Reuse
mushroom spawn Zone (หองจัดการเชื้อเห็ดที่ใชแลว) และนาพืชผักสมุนไพรมาปลูกในกระถาง คือ หองที่ 5
My tree Zone (ตนไมของฉัน) เมื่อกระถางลงดินเชื้อเห็ดจะยอยสลายกลายเป็นปุยและอุมนาไดดี หลังจากได
พืชผักสมุนไพร สามารถเรียนรูในหองที่ 6 Herbal handmade soap Zone (สบูสมุนไพร) หองที่ 7 Herbal
water Zone (น้าดื่มสมุนไพร) และหองที่ 3 Mushroom processing Zone (หองทาเห็ดแปรรูป) ได จากนั้นนา
ผลผลิตที่ไดสูการเรียนรูในหองที่ 8 Anuban Banna Market (ตลาดนัด) จาหนายผลผลิตที่ไดจาก “บานอนุบาล
พอเพียง” เมื่อมีรายไดจากการจาหนายจึงนาเงินออมมาฝากไวในหองที่ 9 Savings and Credit Cooperative ซึ่ง
เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ของบาน และในการจัดกิจกรรมในแตละหองไดใชวงจรคุณภาพ (Quality Circle) ในการ
ดาเนินงาน
เนื่องจากการดาเนินการดังกลาวมีกระบวนการและกิจกรรมจานวนมากจึงขอสรุปสาระสาคัญพอสังเขป
อาทิ

จากสภาพปัญหาและความตองการ ไดนามาออกแบบนวัตกรรม “บานอนุบาลพอเพียง (Anuban Banna
Sufficiency house)”ยึดตามแนวทางของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวปฏิบัติ โดยใช 3 หวง 2 เงื่อนไข 3
หวง ประกอบดวย
 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไมนอย
เกินไปฯ
 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับ
ระดับของความพอเพียงนั้น จะตองเป็นไปอยางมีเหตุผล โดย
พิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวของ อยางรอบคอบ
 มีระบบภูมิคมุ กันทีด่ ีในตัวเอง หมายถึง การ
เตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ
ที่จะเกิดขึ้นฯ
2 เงือ่ นไข ประกอบดวย
 เงือ่ นไขความรู คือ ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆที่เกี่ยวของอยางรอบดาน ฯ
 เงือ่ นไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวยมีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มี
ความอดทน มีความเพียรฯ

ขัน้ Plan
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การออกแบบนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนา
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4. ขั้นคุยเขี่ย (Digging) วางแผนกาหนดแนวทาง ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู และดาเนินการ
4.1 ประชุม ปรึกษาหารือ และใหความรูแกครูและบุคลากรในโรงเรียน
4.2 แตงตั้งคณะทางาน โดยพิจารณาตามสายงานที่รับผิดชอบและความถนัด ใหมีสวนรวม
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูและดาเนินการ

ขัน้ Do

OSOI

5. สอนขัน (Crow) เป็นการดาเนินการตามที่ไดวางแผนและออกแบบกิจกรรมไว ซึ่งการดาเนินกิจกรรม
ประกอบดวย กลยุทธ์ในการขับเคลื่อน 9 ประการ คือ
5.1 หองที่ 1 Information Zone (หองฐานขอมูล) คือ หองสารสนเทศ เป็นการประชาสัมพันธ์การดาเนิน
กิจกรรมของหองตางๆ ภายใน บานอนุบาลพอเพียง ประกอบดวย ขอมูลการปฏิบัติกิจกรรมเชื่อมโยงของแตละหอง
5.2 หองที่ 2 Mushroom cultivation Zone (หองเพาะเห็ด) โดยการนานักเรียนไปศึกษาแหลงเรียนรูใน
ชุมชน เรื่องการเพาะเห็ดชนิดตางๆ เชิญวิทยากรทองถิ่นมาใหความรูและฝึกปฏิบัติจริง นักเรียนศึกษาหาความรูดวย
ตนเองจากแหลงเรียนรูตางๆ เชน อินเตอร์เน็ต หนังสือ เป็นตน จากนั้น นักเรียนจึงนาความรูที่ไดมารวมกันสราง
แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน เรื่องการเพาะเห็ดชนิดตางๆ
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5.3 หองที่ 3 Mushroom processing Zone (หองทาเห็ดแปรรูป) โดยการนานักเรียนไปศึกษาแหลง
เรียนรูในชุมชน เรื่อง การทาเห็ดตากแหง แหนมเห็ด เห็ดสมุนไพร เป็นตน นักเรียนนาความรูที่ไดมาฝึกปฏิบัติจริง
จากผลิตผลของเห็ดชนิดตางๆ ที่ไดจากหองที่ 2 Mushroom cultivation Zone (หองเพาะเห็ด) ตอจากนั้น
นักเรียนจึงนาองค์ความรูที่ไดรวมกันสรางแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนเรื่องการทาเห็ดแปรรูป
5.4 หองที่ 4 Reuse mushroom spawn Zone (หองจัดการเชื้อเห็ดที่ใชแลว) ใหนักเรียนศึกษา คนควา
หาความรู เรื่องเชื้อเห็ดที่ใชแลวสามารถทาสิ่งใดใหเกิดประโยชน์ขึ้นได จากแหลงเรียนรูตางๆ เชน อินเตอร์เน็ต
แหลงเรียนรูในชุมชน นักเรียนสนใจในเรื่อง ดังนี้
5.4.1 การทากระถางตนไมดวยเชื้อเห็ดที่ใชแลว นักเรียนทาการทดลองปฏิบัติจริง สรางกลุมสนใจและ
รวมกันสรางแหลงเรียนรูในชั่วโมงชุมนุม
5.4.2 การทาจุลินทรีบอล (EM ball) จากเชื้อเห็ดที่ใชแลว เพื่อการบาบัดน้าเสียในแหลงน้าที่มีโคลน
ตะกอน น้าไหล หรือน้าลึก
5.5 หองที่ 5 My tree Zone (ตนไมของฉัน) เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนเนนใหนักเรียนทุกคนปลูกตนไมอยาง
นอยคนละ 1 ตน โดยเนนใหครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรูสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชั่วโมง
เรียน โดยการนา 3 หวง 2 เงื่อนไข มาเป็นแนวทางในการจัดทา ใหนักเรียนศึกษาหาความรูเรื่องตนไมที่ตนเองชอบ
ประเภทพืชสมุนไพรในครัวเรือน ประโยชน์ของตนไมชนิดนั้น และนาตนไมของตนเองมาปลูกในกระถางตนไมที่ทา
ดวยเชื้อเห็ดที่ใชแลวจากหองที่ 4 Reuse mushroom spawn Zone (หองจัดการเชื้อเห็ดที่ใชแลว)
5.6 หองที่ 6 Herbal handmade soap Zone (สบูสมุนไพร) โดยการนานักเรียนไปศึกษาแหลงเรียนรูใน
ชุมชน และจากภูมิปัญญาทองถิ่น และฝึกปฏิบัติจริง เรื่อง การทาสบูสมุนไพร และกลับมา สรางกลุมสนใจ ศึกษา
หาความรูเพิ่มเติมถึงเรื่องเทคนิควิธีการทาสูตรของสบูใหเป็นเอกลักษณ์ โดยนาสมุนไพรที่ไดจากหองที่ 5 My tree
Zone (ตนไมของฉัน) มาเป็นสวนประกอบในการทาสบูสมุนไพร และรวมกันสรางแหลงเรียนรูแกผสู นใจในชั่วโมง
ชุมนุม
5.7 หองที่ 7 Herbal water Zone (น้าดื่มสมุนไพร) ใหนักเรียนศึกษา คนควา หาความรู จากแหลงเรียนรู
ตางๆ เชน อินเตอร์เน็ต หนังสือ ในเรื่องการทาน้าดื่มสมุนไพรที่มีคุณคาทางโภชนาการ สรางกลุมสนใจ ทดลอง
ปฏิบัติจริงในชั่วโมงชุมนุม จัดทาสูตรน้าดื่มสมุนไพร โดยนาสมุนไพรที่ไดจากหองที่ 5 My tree Zone (ตนไมของ
ฉัน) มาเป็นสวนประกอบทาน้าสมุนไพร และนาผลิตภัณฑ์ที่ไดสูโครงการอาหารกลางวันนักเรียน นักเรียนทุกคนจะ
ไดดื่มน้าสมุนไพร สัปดาห์ละ 1 วัน
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5.8 หองที่ 8 Anuban Banna Market (ตลาดนัด)
เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนเนนใหนักเรียนฝึกปฏิบัติ คิดวิเคราะห์
โดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทุกกลุมสาระการ
เรียนรู จัดการเรียนการสอนบทบาทสมมุติ เชน การเป็น
ผูขาย การคิดตนทุน กาไร การจัดทาบัญชี รายรับ รายจาย
มาจาหนายสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแตเวลา
06.00 น. ถึง 08.00 น. โดยการมีสวนรวมของนักเรียน และ
ผูปกครองนักเรียน แบงเป็น 2 สวน คือ
5.8.1 จาหนายผลผลิตที่ไดจากบานอนุบาลพอเพียง
ไดแก เห็ดชนิดตางๆ ผลผลิตจากการแปรรูปเห็ดชนิดตางๆ ผลผลิตจากการทาสบูสมุนไพร น้าดื่มสมุนไพร รายได
จากการจาหนายจะนาไปเก็บออมที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ในหองที่ 9 Savings and Credit Cooperative
5.8.2 ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนของผูปกครองนักเรียน เชน ผักปลอดสารพิษ พรมเช็ดเทา สิ่งของที่ใชแลว
(สินคามือสอง) ผลิตผลทางการเกษตร รายไดจากการจาหนายเป็นของครอบครัวนักเรียน
5.9 หองที่ 9 Savings and Credit Cooperative (สหกรณ์ออมทรัพย์) สภานักเรียนแตงตั้งใหมีแกนนา
นักเรียนเป็นเจาหนาที่ดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ มีหนาที่รับฝากเงินรายไดจากการจาหนายผลผลิตของบาน
อนุบาลพอเพียงที่นามาจาหนายในตลาดนัด
6. หัดบิน (Flying) ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน สรางองค์ความรูแบบมีสวนรวม จัดกระบวนการ
ใหนักเรียนไดฝึกคิดเชื่อมโยง คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ จากการปฏิบัติจริง
7. ออกหากิน (Looking for food) ประเมินแผนการจัดการเรียนรู โดยใชแบบประเมินตรวจสอบวาสิ่งที่
ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ครอบคลุม บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไวหรือไม โดยการประเมินผล
การเรียนรูของนักเรียน ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อตรวจสอบอุปนิสัยพอเพียงอยางตอเนื่อง

ขัน้ Check
8. ทารัง (Nesting) คือ การประเมินผลการดาเนินกิจกรรมและการใชนวัตกรรม

OSOI

9. ฟักไข (Brooding) คือ พัฒนากิจกรรมที่ผานการประเมินผลอยางตอเนื่อง
การนาผลการประเมินมาวิเคราะห์วา ควรปรับปรุง และออกแบบผลงานใหมอีกครั้ง ใชกระบวนการ PDCA คือ นา
ผลการประเมินเพื่อวางแผนในการปรับปรุงกิจกรรม ดาเนินการและประเมินครั้งสุดทายเพื่อสรุปผลการประเมิน
และจัดทารายงาน
10. ขยายพันธุ์ (Adult chicken) คือ การเผยแพร ผลจากการพัฒนากิจกรรม นาไปสูความสาเร็จอยาง
ยั่งยืน โดยการจัดเป็นนโยบายและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลบานนา (วัดชาง) สงเสริมพัฒนาผูเรียน
ใหเกง ดี มีคุณธรรม มีความสุข มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย สามารถใช
เทคโนโลยีผลิตผลงาน ใชชีวิตอยูอยางพอเพียง และมุงสูโรงเรียนมาตรฐานสากล ดังกรอบแนวคิดในการพัฒนา
นวัตกรรม “บานอนุบาลพอเพียง (Anuban Banna Sufficiency house)” ดังนี้
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ขัน้ Action
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ทสรุป
ของความสาเร็จ
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ผลการดาเนินงาน
1. มีแหลงเรียนรูแบบเชื่อมโยงที่สามารถใชทรัพยากรสนับสนุนเอื้อซึ่งกันและกัน ทรัพยากรถูกใชเกิด
ประโยชน์สูงสุด
2. นักเรียนสามารถใชแหลงเรียนรู มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ สรางองค์ความรูดวยตนเอง
และสามารถนาไปใชในชีวิตประจาวันได
3. ครู บุคลากรในโรงเรียน และนักเรียน สามารถนอม
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชแหลงเรียนรูพฒ
ั นา
นักเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และมีชีวิต
ที่ดีขึ้น
4. ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของ
โรงเรียน
5. ผูปกครองมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ภาพรวมอยูในระดับ มากที่สุด
ผลการดาเนินงานเชิงประจักษ์ สรุปได ดังนี้
1. โรงเรียนผานเกณฑ์การประเมินเป็น “สถานศึกษา
พอเพียง” ประจาปี 2556
2. ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีขวัญ กาลังใจในการ
ทางาน ปฏิบัติงานดานการเรียนการสอนและงานที่ไดรับ
มอบหมายอยางเต็มใจ เต็มความสามารถ ไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง จนไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ เชน เกียรติบัตรเป็นบุคคลที่ประสบความสาเร็จในการดาเนินกิจกรรมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัด และระดับภาค รางวัลครูดีเดน สาขาตางๆ
3. โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีตอกัน ผูปกครองนักเรียน และชุมชนมีสวนรวมในการบริหาร
กิจการตางๆ เชน มีสวนรวมในการดาเนินกิจกรรมของโรงเรียน เป็นวิทยากรทองถิ่น ใหความรูแกนักเรียน ชุมชนจึง
มีความรูสึกเป็นเจาของโรงเรียน
4. นักเรียนไดรับเกียรติบัตรรางวัลในการประกวดทักษะวิชาการ ระดับชาติ ระดับภาค และระดับจังหวัด
หลายกิจกรรม ในปีการศึกษา 2556
หมายเหตุ : นวัตกรรมการศึกษา“บานอนุบาลพอเพียง (Anuban Banna Sufficiency house)” มีสาระรายละเอียดมาก ทานที่สดใจศึกษาเรียนรู กรุณา
ติดตอไดที่โรงเรียนอนุบาลบานนาฯ ตามที่อยูขางตน

G 21

ป

“เสาไหรกั ษ์วฒ
ั นธรรมไทยวน”

1. สืบสานวัฒนธรรมไทยวนของชุมชน อ.เสาไห จ. สระบุรี
2. สรางจิตสานึกใหนักเรียนโรงเรียนเสาไห “วิมลวิทยานุกูล” และนักเรียนในเขตใกลเคียงได ตระหนักเห็น
คุณคาเห็นถึงความสาคัญในความงดงามของวัฒนธรรมไทยวนและเกิดความสนใจสืบทอดวัฒนธรรมไทยวน
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โรงเรียนเสาไห “วิมลวิทยานุกูล” เลขที่ 2
ตาบลเสาไห อาเภอเสาไห จังหวัด สระบุรี
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4
ปทุมธานี - สระบุรี สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบัน นาย
ทิฆมั พร ศริพนั ธุ์ ดารงตาแหนง ผูอานวยการ
โรงเรียนเสาไห“วิมลวิทยานุกูล” ผูบริหารคณะครู
อาจารย์และผูเกี่ยวของไดสรางสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา ดานแหลงเรียนรู “เสาไหรกั ษ์
วัฒนธรรมไทยวน”จนประสบความสาเร็จ
ความสาเร็จดังกลาวเป็นผลสืบเนื่องมาจากการ
ที่โรงเรียนเสาไห “วิมลวิทยานุกูล” ในฐานะที่เป็น
สถาบันการศึกษาของชุมชน ตระหนักในความสาคัญ
ของวัฒนธรรมทองถิ่น ที่สืบทอดกันมายาวนาน ซึ่ง
เป็นอัตลักษณ์สาคัญเฉพาะของชุมชนเสาไห และจาก
การที่นักเรียนโรงเรียนเสาไห“วิมลวิทยานุกูล” กวา
รอยละ 63 จากนักเรียนจานวน 2,900 คน มีเชื้อสาย
ไทยวนที่อพยพมาจากภาคเหนือและมาตั้งถิ่นฐานอยูริมแมน้าปุาสัก อาเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี โรงเรียนจึงได
พัฒนานวัตกรรมการศึกษา “เสาไหรกั ษ์วฒ
ั นธรรมไทยวน” ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ดาเนินการมาตั้งแตปีการศึกษา
2553 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
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ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนเสาไห “วิมลวิทยานุกลู ”
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3. สรางศูนย์การเรียนรูวัฒนธรรมไทยวนในโรงเรียนเสาไห “วิมลวิทยานุกูล”
4. สรางเครือขายความรวมมือกับชุมชนในการ
อนุรักษ์ วัฒนธรรมไทยวน
จากวัตถุประสงค์ดังกลาวโรงเรียนเสาไห “วิมลวิทยา
นุกูล” ไดพัฒนาโดยใชแนวคิดและกระบวนการมีสวนรวม
(Participation) ระหวางชุมชน ผูบริหาร ครู นักเรียน และ
โรงเรียนเครือขายรวมพัฒนา ซึ่งสอดคลองพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 การจัดการศึกษา
ตองเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
รางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข การดาเนินงานใชกระบวนการพัฒนาตาม
วงจรคุณภาพ PDCA เพื่อใหการดาเนินงานเป็นไปอยางมี
ประสิทธิภาพ สงเสริมใหนักเรียนของโรงเรียนเสาไห“วิมล
วิทยานุกูล” รวมทั้งโรงเรียนเครือขายรวมรักษ์วฒ
ั นธรรมไทย
วน จานวน 5 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนอนุบาลเสาไห
โรงเรียนวัดเจาฟูา โรงเรียนวัดหนองโนใต โรงเรียนวัดสมุห
ประดิษฐาราม และโรงเรียนปฺอกแปฺก เป็นผูสืบทอด
วัฒนธรรมไทยวน อาเภอเสาไห สืบตอไป

ข

อคนพบ
ตนแบบของแนวทางการพัฒนา

OSOI

จากปฐมบท และ ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนเสาไห
“วิมลวิทยานุกูล” ในการการสรางสรรค์และพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา ดานแหลงการเรียนรู “เสาไหรกั ษ์วฒ
ั นธรรมไทย
วน” ดังกลาวไดกาหนดแนวทางการดาเนินงานออกเป็น 4
ยุทธศาสตร์ และ 1 ภาระงาน ไดแก การสืบสานดาน
ภาษาไทยวน การสืบสานดานประเพณีไทยวน การสืบสาน
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ศึกษาในโรงเรียนจานวน 6 ฐานการเรียนรู ไดแก ฐานสืบภาษา ฐาน
มัคคุเทศก์นอยฟูุคายวน บอร์ดความรูภาษาไทยวน ชมรมภาษาไทยวน
สนทนาภาษาไทยวนรายการวิทยุทองถิ่นและปูายความรูฟูุคายวน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสืบสานดานประเพณีไทยวน เป็นการ
รณรงค์ใหนักเรียนและนักเรียนโรงเรียนเครือขายไดรูจักประเพณีตางๆ
ของชาวไทยวน ที่นับวันจะสูญหาย มีแตผูเฒาผูแกเทานั้นที่มีความรู
โดยโรงเรียนไดบูรณาการความรูเกี่ยวกับประเพณีไทยวนในกลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
และดนตรี กลุมสาระการเรียนรูคอมพิวเตอร์และกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยนอกจากนั้นยังสรางเป็นฐานการเรียนรูใหแกนักเรียนอีก
จานวน 4 ฐานการเรียนรูไดแก ไทยวนสัญจร เว็บไซต์ไทยวน สื่อ
เผยแพรวัฒนธรรมไทยวน พี่พานองทาบุญสัญจร ประเพณีสาคัญไทย
วน และคายวัฒนธรรมไทยวน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสืบสานงานฝีมือไทยวนเป็นการรณรงค์ใหนักเรียนในโรงเรียนและนักเรียนโรงเรียน
เครือขาย ไดรูจักและสืบทอดงานฝีมือของชาวไทยวนโดยโรงเรียนไดผนวกเขากับหลักสูตรของสถานศึกษา จัดเป็น
หลักสูตรทองถิ่นอีกหลักสูตร เปิดสอนในรายวิชาเพิ่มเติมใหแกนักเรียนที่สนใจไดแกวิชาทอผา และวิชาตุง โดยเชิญ
วิทยากรทองถิ่นมาเป็นครูผูสอนเพื่อฝึกปฏิบัติซึ่งจะไดรับประสบการณ์ตรง นักเรียนจะเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
และสรางสรรค์ผลงานไดอยางสวยงาม นอกจากนั้นยังสรางเป็นฐานการเรียนรูใหแกนักเรียนทั่วไป และประชาชนที่
เขามาศึกษา จานวน 3 ฐานการเรียนรู ไดแกสืบภูมิปัญญาทองถิ่น ทายาทงานฝีมือ และตารางานฝีมือไทยวน

OSOI

งานฝีมือไทยวน และการสืบสานคาสอนไทยวน และการสราง
พิพิธภัณฑ์ไทยวน ซึ่งทัง้ 4 ยุทธศาสตร์ดังกลาวมีสาระสาคัญโดยสรุป
ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสืบสานดานภาษาไทยวน เป็นการ
รณรงค์ใหนักเรียนในโรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนเครือขายมีความรู
ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนไทยวน
ในการดาเนินการดังกลาวโรงเรียนไดสรางเป็นหลักสูตร
ทองถิ่นผนวกเขากับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษาโดยทา
การเปิดสอนในรายวิชาเพิ่มเติมใหแกนักเรียนที่สนใจไดแกวิชา
ภาษาไทยวน เพื่อฝึกพูด และฝึกเขียนภาษาไทยวน นอกจากนั้นยัง
สรางเป็นฐานการเรียนรูใหแกนักเรียนทั่วไปและคนในชุมชนที่เขามา
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสานคาสอนไทยวน แบงออกเป็น 4 ฐานการเรียนรูไดแก สายสืบคุณธรรมคาสอน
ปูายคุณธรรมคาสอน เสียงตามสาย “เสียงธรรมคายวน” และธรรมปัญญาทายาทนอย ยุทธศาสตร์นี้จะมีการ
สอดแทรกวิถีชีวิตของชาวไทยวนที่มีอาชีพเกษตรกรรมและการประมง ใหไดเกิดการตระหนักถึงคุณประโยชน์ของ
สายน้าที่หลอเลี้ยงชีวิตซึ่งในที่นี้คือแมน้าปุาสัก โดยการนา “คาปะเกา” หรือคาสอนโบราณของชาวไทยวนมาใชเลา
เรื่องราว สอนคติสอนใจ สอนแนวทางการวางตน การดาเนินชีวิตซึ่งเป็นเหมือนตานานเลาสืบตอกัน โดยพบวาคาปะ
เกาจะบงบอกถึงวิถีชีวิตที่พอเพียงที่สอนลูกหลานชาวไทยวนใหรักสงบ ใหเรียบงาย ใหพึ่งตนเองได ซึ่งสอดคลองกับ
ปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงในทุกๆๆดาน อาทิเชน การจักรสานทาเครื่องมือประมงใชเอง การทาขวัญขาว การ
ทาพิธีลองสาเปาและพิธียี่เป็ง ในวันเพ็ญเดือนสิบสองเพื่อราลึกถึงพระคุณแหงสายน้า การทาอาหารคาวอาหาร
หวานรับประทานในครัวเรือนเป็นตน
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ภู

มิปญ
ั ญาสรางสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ผลการพัฒนานวัตกรรม“เสาไหรกั ษ์วฒ
ั นธรรมไทยวน”
โรงเรียนเสาไห“วิมลวิทยานุกูล”ประเมินความพึงพอใจของผูที่มีสวน
เกี่ยวของจานวน 300 คน เพื่อประเมินและพัฒนาอยางตอเนื่องจนถึง
ปัจจุบันพบวา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสืบสานดานภาษาไทยวน ผลการ
ประเมินอยูในระดับ ดีมาก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสืบสานดานประเพณีไทยวน ผลการ
ประเมินอยูในระดับ ดีมาก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสืบสานงานฝีมือไทยวน ผลการประเมิน
อยูในระดับ มาก
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสานคาสอนไทยวน ผลการประเมิน
อยูในระดับ มาก พิพิธภัณฑ์ไทยวน ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก
จากการเผยแพรองค์ความรูดานวัฒนธรรมไทยวนสูเยาวชน
และ
ชุมชนจนเป็นที่ประจักษ์ ทาใหโรงเรียนและเยาวชนไดรับคัดเลือกให
นาเสนอในเวทีระดับชาติไดแก
1. รางวัลวัฒนคุณาธร จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม ประจาปี 2555
2.รางวัลโรงเรียนดีเดนดานคุณธรรมจริยธรรมจัดโดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมกับ
ธนาคารออมสิน ประจาปี 2556
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3.ไดรับการแตงตั้งใหเป็นศูนย์เฝูาระวังการ
เบี่ยงเบนดานวัฒนธรรมจากกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อปี พ.ศ.
2556
4.โลรางวัลประกวดสุดยอดโครงการปลอยของ
โครงงาน“ปี้ฟูุยวนจวนนองฮักวัฒนธรรมไทยวน”จัดโดย
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์กรมหาชน) ประจาปี 2555
5. ประธานชมรมรักษ์ไทยวนรุนที่ 1 นางสาว
นันทิชา พานแกว ไดรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติในโครงการดวยรักและหวงใยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจาปีการศึกษา
2553
6. ประธานชมรมรักษ์ไทยวนรุนที่ 2
นางสาวเบญจวรรณ ผุยคาชาไดรับรางวัลเยาวชนดีเดน
ดานวัฒนธรรมจัดโดยพุทธิสมาคม ประจาปี 2554
7. ประธานชมรมรักษ์ไทยวนรุนที่ 3 นายจักร
พงษ์ แดงหนูไดรับรางวัลผูทาคุณประโยชน์ตอกระทรวง
วัฒนธรรมระดับจังหวัดสระบุรีประจาปี2555
8. นางสาวนฤนาท เขียวเหลือง ไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศเยาวชนดีเดนดานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เขต4

จัดโดย

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมกับธนาคารออมสิน ประจาปีการศึกษา 2556

2557

ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

9. นายจักรพงษ์ แดงหนู และนางสาวเมธาพร หงส์อาย แกนนาโครงงาน “ปี้ฟูุยวนจวนนองฮักวัฒนธรรม
ไทยวน” ไดรับรางวัลโครงการตนแบบ “โครงการเธอคือแรงบันดาลใจ ปีที่ 5” ระดับภูมิภาค จัดโดยมูลนิธิทรัพย์สิน
สวนพระมหากษัตริย์ ประจาปี 2556 ซึ่งไดเป็นตัวแทนระดับภาคเขาชิงรางวัลโครงการดีเดนระดับประเทศประกาศ
ผลปลายเดือนเมษายน2557จากผลงานที่ผานมาเป็นที่ประจักษ์และยอมรับโดยทั่วไปและสนองพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 สงผลใหโรงเรียนเป็นแหลงเรียนรูสาหรับนักเรียนในโรงเรียนเสาไห “วิมลวิทยานุกูล”
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และ โรงเรียนเครือขายอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยวน และผูที่สนใจโดยทั่วไป
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ผลงานทีเ่ กิดขึน้ จากการดาเนินงาน
ผลทีเ่ กิดขึน้ กับตัวนักเรียน
นักเรียนสามารถสรางองค์ความรูไดดวยตนเองจากการลงมือ
ปฏิบัติจริงนักเรียนมีความสุขสังเกตไดจากรอยยิ้มและความภาคภูมิใจ
ของนักเรียนจากการที่ไดมีโอกาสและเลือกเรียนรูตามศักยภาพของ
ตนเอง ทาใหผลสัมฤทธิ์การทดสอบ O-NET ของเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2556 รวมทั้งสถิติมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ
O-NETในทุกกลุมสาระการเรียนรูมากกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศและ
เกินครึ่ง สถิติความเสี่ยง และสถิติขอมูลปัญหาของนักเรียนลดลง
ตามลาดับ
นอกจากนัน้ ยังไดรบั การคัดเลือกเป็นกิจกรรมดีเดน ไป
นาเสนอในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) ระดับตางๆ จนไดรับรางวัลเป็นที่
ประจักษ์จานวนมาก ดังปรากฏใน ภูมปิ ญ
ั ญาสรางสรรค์การพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา เป็นตน
 ผลทีเ่ กิดขึน้ กับผูบริหารและครู ไดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนอง กับบริบท และสภาพ
ปัญหาของสังคม ชุมชน ผูบริหารทุกทานไดรับการคัดเลือกเป็นผูบริหารดีเดน สวนครูไดรับการเชิดชูเกียรติ และ
ไดรับการเลือนวิทยฐานะชานาญการพิเศษมากกวารอยละ 70 ไดรับการคัดเลือกเป็นครูสอนดีโครงการสังคมไทย
รวมกันคืนครูดีใหศิษย์ ยกยองเชิด ชู”ครูสอนดี” ไดรับการคัดเลือกเป็น หนึ่งแสนครูดี ของคุรุสภา และไดรับการ
ประเมินจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี สระบุรี เขต 4 ครูสามารถเป็นวิทยากรประจาฐาน
การเรียนรู ถายทอดกิจกรรมการเรียนการสอนใหแกผูที่มาศึกษาดูงานไดเป็นแบบอยางที่ดี
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 ผลที่เกิดกับโรงเรียนและชุมชน ความสาเร็จของการใชนวัตกรรม “เสาไหรักษ์วัฒนธรรม
ไทยวน” สงผลให โรงเรียนเสาไห “วิมลวิทยานุกูล” ผานการโรงเรียนผานการประเมินรอบสาม จากสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) เป็นตน
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โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ เลขที่ 18 ถ. โกสีย์ ตาบล ปากน้าโพ อาเภอเมือง ฯ จังหวัด.
นครสวรรค์ สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 จังหวัด นครสวรรค์ ปัจจุบัน นาย
บุญเชิด เกตุรัตน์ ดารงตาแหนง ผูรับใบอนุญาตโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ผูบริหารคณะครู อาจารย์และ
ผูเกี่ยวของไดสรางสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดานแหลงการเรียนรู “ กิจกรรมโชว์รมู หนังสือ” Book
Show and Reading Activity Room ” จนประสบความสาเร็จ
กิจกรรมโชว์รูมหนังสือไดแนวคิดมาจากการที่ยุคหนึ่งรัฐบาลเปิดโอกาสมีการจาหนายรถยนต์คันแรกใหแก
ประชาชน บรรณารักษ์หองสมุดไดเขาชมและใชบริการที่โชว์รูมรถยนต์ในหลายสถานที่และไดนาแนวคิดเรื่องโชว์
รูมรถยนต์มาเป็นโชว์รูมหนังสือ โดยเริ่มจากนาเสนอผูบริหาร คณะครู นักเรียน ประชุมชี้แจง จัดเตรียมงานสถานที่
ชวยกันระดมความคิด โดยขอความรวมมือจากครูผูสอนกลุมการงานพื้นฐานอาชีพ และเทคโนโลยี มอบหมายให
นักเรียนรวมกันจัดทาแผนปูายโฆษณาหนังสือชวนเชิญใหอานหนังสือนาอานซึ่งมีบรรณารักษ์และนักเรียนชุมนุม
หองสมุด ไดชวยกันคนหาหนังสือที่จะแนะนาทั้งหนังสือใหม หนังสือเกา หนังสือที่ไมเคยมีใครหยิบอาน หนังสือ
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ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
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อางอิง หนังสือเป็นชุด หนังสือสารานุกรม เพื่อเป็นการระบายหนังสือที่อยูในหองสมุดนาไปอยูในมือนักเรียนไดอาน
ใหมากที่สุดขึ้น
กิจกรรมดาเนินการเริ่มจากการนาหนังสือนาอานนาไปใหนักเรียนไดรวมอานและออกแบบแผนโฆษณา
หนังสือของตนเองเพื่อที่จะนาเสนอใหเพื่อนๆไดอา นเหมือนตนเอง เมื่อออกแบบเรียบรอยแลวนักเรียนจะนาแผน
โฆษณาไปแนะนา ใหกับเพื่อนๆ ครูพอ แม พี่ นอง เพื่อนๆ ไดอานทั้งที่บานและที่โรงเรียนเพื่อหาลูกคา (เรียกวา
ลูกคานักอาน) เมื่อไดลูกคาหลายๆคน นักเรียนจะแตงตั้งหัวหนาทีมนักอานโดยมีลูกทีมที่อานตอกันเป็นลูกโซมาสรุป
หนังสือที่อานลงในใบงานที่ทางหองสมุดรวมกับนักเรียนจัดทาขึ้น สรุป 20 อันดับหนังสือที่แนะนาในทีมของตนเอง
วามีเลมใดที่อานมากที่สุดจัดเป็นลาดับในแตละทีมที่แนะนา
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อคนพบ
ตนแบบของแนวทางการพัฒนา

จากปฐมบท และ ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ไดนาไปสูแนวคิดการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา “กิจกรรมโชว์รมู หนังสือ” Book Show and Reading Activity Room ดังกลาวขึ้น ซึ่ง
แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ทาใหเกิดขอคนพบซึง่ เป็นตนแบบสาคัญของแนวทางการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาในหลากหลายมิติ
คณะผูบริหาร ครู บรรณารักษ์หองสมุด นักเรียน ไดรวมกันออกแบบนวัตกรรม “กิจกรรม
โชว์รูมหนัง สือ ” ขึ้นเพื่อพั ฒนาทัก ษะดานการอาน การคิ ด
วิเคราะห์ สังเคราะห์และเขียนบันทึกสิ่งที่ไดจากการอานเป็น
การปลูกฝังใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน มีความสุขในการอาน
นักเรีย นเลือกอานหนั งสือตามความสนใจและออกแบบเป็ น
แผนใบปลิวเพื่อจัดทาใบเหมือนโฆษณารถยนต์ตามโชว์รูมรถ ที่
มี แ บบรถให ลู ก ค า ได เ ลื อ กซื้ อ หลายแบบ เช น เดี ย วกั บ การ
ออกแบบโฆษณาหนั ง สื อ โดยมี ห นั ง สื อ หลากหลายเล ม ที่ จ ะ
นามาทาใบโฆษณาและแนะนาใหกับเพื่อนไดอานเหมือนตนเอง
จึงตองออกแบบโดยทีมงานบรรณารักษ์ไดรับความรวมมือจากครูผู สอนกลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยมีครู
ประจาชั้น ครูภาษาไทย ชวยใหนักเรียนทุ กคนที่เรียนไดออกแบบ จากนั้นนาแผนโฆษณาหนัง สือมาใหทีมงาน
นักเรียนบรรณารักษ์ ตรวจสอบความถูกตองของตัวอักษร เสร็จแลวสงคืนใหกับนักเรียนที่ออกแบบเพื่อนาไปโฆษณา
หนังสือของตนเอง

มิปญ
ั ญาสรางสรรค์

จากขอคน พบซึ่ง เป็น ต น แบบของ
แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา นาไปสูภูมิ
ปัญ ญาสรางสรรค์การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
อยางเป็นระบบ ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบัน โลกยุค
ใหมของคนรุนใหมเป็นยุคแหงการเรียนรูที่มีความ
เจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ซึ่ง
จะพบวาในปัจจุบันทั้งเด็กเล็ก เยาวชน ตลอดทั้งผูใหญ จัดใหสื่อเทคโนโลยีเป็น สิ่งจาเป็นและสาคัญยิ่งในการศึกษา
เรียนรูและการติดตามขาวสารที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาที่มีความสาคัญและมีความจาเป็นสูงสุดสาหรับการ
ดารงชีวิตในปัจจุบัน จนทาใหลืมไปวา ทุกวันนี้นอกจากสื่อเทคโนโลยีแลวยังมีหนังสือดีๆอีกเป็นจานวนมากที่มีความ
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นักเรี ยนทุ กคนไดเ ลือกหนังสื อที่ต นเองเคยอา นเพื่ อ
นาไปออกแบบทาเป็นแผนใบปลิวขนาด A 4 หรือแผน
พับ เมื่อทดลองน าไปแนะนาใหกับ เพื่อนๆแลว ทาง
ทีมงานบรรณารั กษ์จึ งได ประชุ มคณะครูอี กครั้ ง เพื่ อ
จัดทาเป็นกิจกรรมโชว์รูมหนังสือ และนากิจกรรมโชว์
รูมหนังสือออกนาเสนอในงานวันวิชาการโรงเรียน ทา
เป็นแผนปูายอิงค์เจ็ทแผนใหญ เพื่อจัดตั้งเป็นโชว์รูม
เมื่อมีการจัดกิจกรรมโชว์รูมหนังสือทางโรงเรียนไดจัด
ใหนักเรียนมาทัวร์การศึกษา โดยมีนักเรียนทาหนาที่พ
ริตตี้แนะนาหนังสือ (เหมือนพริตตี้ที่แนะนารถยนต์) เป็นการแนะนาหนัง สือนาอานของตนเองใหกับลูกคาทุกคน
ที่มาใชบริการ เมื่อไดลูกคา พริตตี้จะตองติดตามลูกคาที่นาหนังสือไปอานวาอานแลวเป็นอยางไรบาง ตองการสินคา
ตัวใหมอีกหรือไม พรอมกับนาเสนอเลมใหมใหกับลูกคาตอไปและเมื่อลูกคาไดอาน พริตตี้จะสรุปผลการอานโดย
แนะนาใหลูกคาไดเขียนบันทึกประโยชน์ของการเขารวมกิจกรรมโฃว์รูมหนังสือ โดยมีแบบฟอร์มใหเขียน หลังจาก
สรุปผลไดแลว พริตตี้จะนาผลสรุปที่ไดมาจัดทาเป็นอันดับการแนะนาหนัง สือวาลูกคาแตละคนชอบหนัง สือเลม
ใดบาง โดยสรุปเป็น 20 อันดับ และ จาก 20 อันดับ มาสรุปเหลือ 3 อันดับ เพื่อใหเป็นหนังสือยอดฮิตที่มีนักเรียน
อานมากที่สุดในกิจกรรมโชว์รูมตอไป
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จาเป็นและสาคัญยิ่งที่จะตองศึกษาเรียนรูอีกเป็นจานวนมากดวยราคา
ตนทุนที่ต่า หรือเกือบจะไมตองลงทุนซื้อหาแตอยางใดในกรณีที่เป็น
นักเรียน นิสิ ต นั กศึก ษา ที่โรงเรี ยน วิทยาลัย มหาวิท ยาลั ย เป็น ผู
จัดซื้อและสรรหาหนังสือดีๆใหบริการในหองสมุดเป็นจานวนมาก
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ตระหนักถึง
ความสาคัญดังกลาวจึงไดสรางสรรค์นวัตกรรมการศึกษา “ กิจกรรม
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โชว์รมู หนังสือ”Book Show and Reading Activity Room
ดังกลาวขึ้น เพื่อให นักเรียนซึ่งเป็นผูที่รักการเรียนรูตลอดชีวิต
และรูเทาทันสื่อ สารสนเทศ (Information Literacy) อยาง
เหมาะสมตระหนักในความสาคัญดังกลาวมากยิ่งขึ้น ดวยการจัด
กิจกรรมที่ดี มีชีวิตชีวา ซึ่งกิจกรรมสงเสริมการอานของหองสมุดจึง
มี ความสาคัญ และทาทายความสามารถที่จะทาใหนักเรียนนึกถึง
เป็นสถานที่แหงแรกที่พวกเขาตองการมา เยี่ยมเยียนทันทีเมื่อมี
เวลาวาง จะถือไดวาหองสมุดโรงเรียนนั้นประสบความสาเร็จในดาน
ชนะใจเด็ก
ดวยความเชือ่ มัน่ และศรัทธาในวิธกี ารดังกลาว หองสมุด
โรงเรียนจึงไดเนนการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานเชิงรุกเพื่อเพิ่มเติม
ความสนใจรักการอานขึ้น เป็นทวีคูณ เชน ชวงเวลาเชา กลางวัน
ชั่วโมงวางและหลังเลิกเรียน นักเรียนนาความรูที่ไดไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหรักการอานใหดีขึ้นตลอดจนสรางสรรค์สิ่งที่ดีงามอัน
จะเป็นประโยชน์ตอสังคมประเทศชาติ ตอไป ภายใต วัตถุประสงค์
สาคัญ ประกอบดวย
1.เพื่ อ ให นั ก เรี ย นได มี กิ จ กรรมเพื่ อ ได ฝึ ก ทั ก ษะการคิ ด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ อยางมีเหตุผลและกาวทันสูประชาคมอาเซียน
2.เพื่อใหครูและนักเรียนมีการพัฒนาและฝึกนิสัยรักการอาน
ที่ดี
3.เพื่อใหนักเรียนไดรวมกิจกรรมสงเสริมการอานที่หองสมุดจัดขึ้นอยางสนุกสนาน
4.เพื่อสรางนิสัยรักการอานหนังสือที่มีสาระประโยชน์ทุกประเภทใหแกนักเรียน
5.เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค์ การรวมมือทางานเป็นหมูคณะและสรางคุณธรรมใหนักเรียนรูจักแบงปัน
ความรูใหแกผูอื่นพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

บ
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6.เพื่อสงเสริมการเรียนการสอน เสริมสรางเจตคติที่ดีตอหองสมุด มีนิสัยรักการอาน การคนควาของ
ครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป
7. เพื่อเป็นการกระตุนและ จูงใจใหนักเรียน
เกิ ดความกระตื อรื อร น พั ฒนาทั กษะการอ าน
ตองการอานหนังสือมากขึ้นอยางตอเนื่องและ
คงทน
8.เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในยุคสังคมกม
หนา ใหนักเรียนไดกมหนาอยางมีประโยชน์
กิ จ กรรมโชว์ รู ม หนั ง สื อ เป็ น กิ จ กรรมที่
บรรณารักษ์ หองสมุด รวมกับคณะผูบริหาร คณะครู
ทุกกลุมสาระ จัดขึ้น ในหองสมุดและนอกหองสมุดเพื่อสรางความสนุกสนาน และชักชวนใหนักเรียนอยากเขา
หองสมุด พัฒนากิจกรรม ในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหนักเรียนมีพื้นฐาน ประสบการณ์ใน การรูสารสนเทศได ใช
หองสมุดเป็น และคนหาทรัพยากร สารสนเทศไดตามตองการ นอกจากนั้นยังเป็นการพัฒนา กิจกรรมสงเสริม
การอาน เป็นนวัตกรรมใหมเพิ่มขึ้นเพื่อ เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนโดยกิจกรรมสอดคลองกับทุกกลุม
สาระการเรียนรูใหนักเรียนไดเรียนรู

“กิ จ กรรมโชว์ รู ม หนั ง สื อ ” ห อ งสมุ ด โรงเรี ย นลาซาลโชติ ร วี
นครสวรรค์ ไดนาไปบูรณาการกับทุกกลุม สาระการเรียนรูเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการจัดการเรียนการสอน นอกจากการบันทึกสิ่งที่ไดจากการอาน
แลวนักเรียนมีทักษะในการเขียนเรียงความจนไดรบั รางวัลเกียรติคุณประกาศ
โครงการ “ขาวไทย เด็กไทยเรียงความชิงแชมปประเทศไทย” ปี 2556 การ
แขงขันการอานเอาเรื่อง (อานในใจ) ระดับเหรียญเงิน การแขงขันการเขียน
เรียงความและคัดลายมือ รางวัลระดับเหรียญเงิน การแขงขันการทอง
อาขยานทานองเสนาะ รางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันการแตงบทรอย
กรอง กาพย์ยานี 11 หองสมุดมีสถิติการ ยืมหนังสือเพิ่มขึ้น
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ผลงานและความสาเร็จทีเ่ กิดจากการดาเนินงาน
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ทสรุป
ของความสาเร็จ
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บรรณารักษ์หองสมุดไดระบายหนังสือที่หนาแนน
อยูบนชั้นหนังสือในหองสมุดไปอยูกับมือผูใชบริการเพิ่มขึ้น
นักเรียนที่รวมกิจกรรมมีผลการเรียนที่ดีขึ้น ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2556 สูง
กวาระดับประเทศ และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบเอนทรานซ์ได 100 เปอร์เซ็นต์

G 32

ปฐมบทและปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนชุมชนมาบ
อามฤต เป็นผลสืบเนื่องมาจาก โรงเรียนชุมชนมาบอามฤต
เป็นโรงเรียนขนาดใหญ มีนักเรียนจานวน 1,215 คน
โรงเรียนขาดแคลนครูผูสอน ขาดแคลนหองเรียน ตลอดถึง
ขาดแคลนสื่อการเรียนรูที่ทันสมัย และจากการที่โรงเรียนมีเนื้อ
ที่จานวน 62 ไร ทาใหโรงเรียนมีบริเวณที่กวางขวางอีกทั้ง
บริเวณโดยรอบของโรงเรียนเป็นชุมชนขนาดใหญ มีรานคา
และบานเรือนเป็นจานวนมาก พื้นที่อีกดานหนึ่งเป็นที่อยูอาศัยของชุมชนผูมีรายไดนอย ซึ่งอยูกันอยางแออัด
ประกอบกับโรงเรียนเปิดโอกาสใหชุมชนเขามาใชสถานที่ของโรงเรียน เชน สนามกีฬาในการออกกาลังกายและ
การแขงขันกีฬา ใชหอประชุมสาหรับจัดงานเลี้ยงตาง ๆ นอกจากนี้ยังมีผูปกครองเป็นจานวนมากพาบุตรหลานเขา
มาเลนในสนามเด็กเลนอยูเป็นประจากลายเป็นการกอใหเกิดปัญหาขยะมูลฝอยจานวนมาก
ผลกระทบที่ตามมาอยางใหญหลวงก็คือโรงเรียนและชุมชนใกลเคียงมีสภาพแวดลอมทีข่ าดสุขอนามัยที่ดีใน
แตละวันนักเรียนตองชวยกันเก็บขยะเป็นจานวนมาก และกลายเป็นภาระหนักขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น คือ
เทศบาลตาบลมาบอามฤต ที่ตองใชงบประมาณเพื่อการขนขยะในอัตราสูง
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โรงเรียนชุมชนมาบอามฤต หมู ตาบล ดอนยาง 12 อาเภอปะทิว จังหวัด ชุมพรสังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบัน นายวินยั
คุณวุฒิ ดารงตาแหนง ผูอานวยการโรงเรียนชุมชนมาบอามฤต
ผูบริหารคณะครู อาจารย์และผูเกี่ยวของไดสรางสรรค์และ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดานแหลงการเรียนรู “ศูนย์เรียนรู
การจัดการขยะมูลฝอย” จนประสบความสาเร็จ
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ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนชุมชนมาบอามฤต
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ศูนย์เรียนรูก ารจัดการขยะมูลฝอย
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อคนพบ
ตนแบบของแนวทางการพัฒนา

จากปฐมบท และ ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนชุมชนมาบอามฤต ในการที่ตองการเผชิญกับปัญหาดังกลาว
พ.ศ. 2547 โรงเรียนชุมชนมาบอามฤตไดจัดทาโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โดยไดรับสนับสนุนงบประมาณ จาก
เทศบาลตาบลมาบอามฤต จานวนเงิน 150,000 บาท
เพื่อใช ในการกอสรางอาคารธนาคารขยะรีไซเคิล จานวน
50,000 บาท และใชเป็นทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน
จานวน 100,000 บาท ซึ่งโรงเรียนไดดาเนินการโครงการ
ธนาคารขยะรีไซเคิล ตั้งแตปี พ.ศ. 2547 เป็นตนมา โดย
ประชาสัมพันธ์ใหคณะครู นักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผูปกครองนักเรียน ไดทราบถึงจุดประสงค์
ของโครงการและใหความรู ความเขาใจแกนักเรียน เพื่อ
สรางจิตสานึกและความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอม
ภายในโรงเรียนและในชุมชน ใหรูจักคัดแยกขยะวาขยะ
ชนิดใด สามารถนากลับมาใชประโยชน์ไดอีก ฝึกให
นักเรียนมีความรับผิดชอบและรวมมือกันในการดูแลรักษา
ความสะอาดของโรงเรียนและที่บาน ทาใหนักเรียนไมทิ้ง
ขยะเกลื่อนกลาดและเมื่อพบเห็นขยะตกอยูบนพื้นนักเรียน
จะเก็บขยะนั้นทันที นอกจากนี้โรงเรียนยังไดจัดใหมีการ
จัดการขยะในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งสงผลใหสามารถลดปริมาณ
ขยะลงไดระดับหนึ่ง
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มิปญ
ั ญาสรางสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

จากขอคนพบซึง่ เป็นตนแบบของแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ปี พ.ศ. 2550
โรงเรียนชุมชนมาบอามฤต ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุมบริษัทฮอนดาในประเทศไทย เป็นจานวนเงิน
20,000 บาท และในปี 2553 ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตาบลมาบอามฤต จานวน 30,000
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เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวบนพื้นฐานของการพึ่งพา
ตนเอง การสรางเครือขายความรวมมือกับทุกฝุาย การ
ประหยัด การออม การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน์
และคุมคาอยางสูงสุดและเป็นการรักษาสิ่งแวดลอมให
มั่นคงยั่งยืนสืบไป
เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะในโรงเรียนและใน
ชุมชน อยางยั่งยืน โรงเรียนชุมชนมาบอามฤต จึงได
กาหนดแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะอยาง
ครบวงจรเพื่อสรางสรรค์สิ่งแวดลอมและพัฒนาการเรียนรูตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรูตามโครงการ “รวมพลัง ลด
ขยะ ไดประโยชน์ ประหยัดทรัพยากร ลดภาวะโลกรอน” โดยทุกภาคสวนที่เกี่ยวของไดรวมกันกาหนด
เอกลักษณ์ของโรงเรียนวา “สิ่งแวดลอมดี แหลงเรียนรูเดน
ชีวีอยูเย็น สังคมเป็นสุข” ขึ้น โดยมี วัตถุประสงค์ สาคัญ ประกอบดวย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการขยะอยางครบวงจร จากศูนย์เรียนรูการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีสวน
รวมของนักเรียน ครู ผูปกครองและชุมชน
2. เพื่อปลูกจิตสานึกใหนักเรียนรูสึกรัก หวงแหน ดูแล บารุง รักษาสิ่งแวดลอมอยางจริงจังยั่งยืนและมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เนนนักเรียนเป็นสาคัญ ใหมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม สงผลใหนักเรียนมี
คุณภาพมากขึ้น
4. เพื่อลดการใชทรัพยากร โดยใชทรัพยากรอยางคุมคาและประหยัด
5. กระบวนการพัฒนาผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
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บาท เพื่อนางบประมาณดังกลาวไปปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในรูปแบบของ
ธนาคารขยะรีไซเคิล
การไดรับการสงเสริมสนับสนุนดังกลาวสงผลให
นักเรียนสามารถสรางองค์ความรูดวยตนเองดวยการปฏิบัติ
จริงและสามารถนาไปใชไดจริงในชีวิตประจาวัน
สอดคลองตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู โดยสามารถ
บูรณาการกระบวนการเรียนรูไ ปสูกลุมสาระการเรียนรูตาง
ๆ ไดอยางหลากหลาย และที่สาคัญยิ่งก็คือสอดคลองตาม
แนวทางคุณธรรมนาความรู และหลักปรัชญาของ

160

การออกแบบนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนา
ภูมิปัญญาสรางสรรค์ในการออกแบบ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ดาเนินการออกแบบ ตาม
แผนภาพ ดังนี้

2557
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ขัน้ ตอนการดาเนินงานพัฒนา โดยสรุป
1.1 ขั้นวางแผน อาทิ
1. ประชุม ครู นักเรียน ผูปกครอง
เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาขยะมู ล ฝอยใน
โรงเรียนและชุมชน
2. ศึกษาหาความรู การดาเนิ นงาน
ธนาคารขยะรี ไซเคิลและการจัดการ
ขยะรูปแบบตาง ๆ
3. วิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา
โดยเชื่อมโยงการดาเนินงานธนาคาร
ขยะรีไซเคิลและรูปแบบ
การจัดการขยะสูกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ฯ
1.2 ขั้นดาเนินการตามแผน อาทิ
1. จัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล และ
แตงตั้งคณะทางานธนาคารขยะรีไซเคิลและผูรับผิดชอบการจัดการขยะแตละรูปแบบ โดยใหนักเรียนเป็น
เจาหนาที่หลัก มีครูและผูปกครองเป็นที่ปรึกษา
2. เปิดธนาคารขยะรีไซเคิล โดยดาเนินการตามขั้นตอน อาทิ คัดแยกขยะ ชั่งน้าหนัก ฯ
1.3 ขั้นประเมินผล อาทิ
1.ปิดธนาคารขยะในแตละวัน เจาหนาที่ตรวจสอบบัญชี ประเมินผลการดาเนินงานและสรุปผลการ
ดาเนินงานในแตละวัน
2.ผู จัด การธนาคารขยะรั บผิ ดชอบในการบริห ารและจัดการในภาพรวมและควบคุ มดู แล ก ากั บ
ติดตาม ฯ

OSOI

1.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา
นอกจากการดาเนินงานตามโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลแลว ยังไดมีการพัฒนาสูการจัดการขยะ
รูปแบบตาง ๆ อยางหลากหลาย ซึ่งไดดาเนินการอยางจริงจัง สงผานนักเรียนรุนแลวรุนเลามาอยางตอเนื่อง ดวย
ความรวมมือของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ โดยไดพัฒนารูปแบบการจัดการขยะเป็นศูนย์การเรียนรูการจัดการขยะมูล
ฝอยในโรงเรียนและชุมชน ซึ่งภายในศูนย์การเรียนรูประกอบดวย ฐานเรียนรู จานวน 5 ฐานเรียนรู ไดแก
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ฐานการเรียนรูท ี่ 3 รณรงค์ลดการใช ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้
ใชถุงผา
ใชแกวน้าสวนตัวในโรงเรียน
ใชใบตอง ตะกรา
ลดใช...ไรขยะ
ฐานการเรียนรูท ี่ 4 อามฤตอินทรีย์ ชีวมี ีสขุ ประกอบดวย
กิจกรรม ดังนี้
ปุยหมักจากใบไม
น้าหมักชีวภาพ
ผักปลอดสารพิษ
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ฐานการเรียนรูท ี่ 2 นวัตกรรมเพื่อการจัดการขยะ ประกอบดวย
กิจกรรม อาทิ
ถังขยะพูดได, ถังขยะอัจฉริยะ, จักรยานเก็บขยะ, สิ่งประดิษฐ์จาก
วัสดุเหลือใช,เตาชีวมว, น้าสมควันไม,แก฿สชีวภาพ
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ฐานการเรียนรูท ี่ 1 ธนาคารขยะ ประกอบดวย
กิจกรรม ดังนี้
คัดแยกขยะ
ขยะพิษ

ฐานการเรียนรูท ี่ 5 กิจกรรมเชือ่ มชุมชน ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้

OSOI

ขยะแลกไข
ทอดผาปุารีไซเคิล
ตลาดนัดมือสอง
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บ
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ทสรุป
ของความสาเร็จ

ผลงานทีเ่ กิดขึน้ จากการดาเนินงาน อาทิ
1 โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการขยะอยางครบวงจรที่สามารถอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดลอม ควบคูไปกับการเรียนรูของนักเรียน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. นักเรียน มีความรูความเขาใจในคุณคาของขยะสามารถคัดแยกขยะ
ไดและปรับเปลี่ยนลักษณะนิสัยเกิดจิตสานึก รูสึกรัก หวงแหน ดูแล บารุง
รักษาสิ่งแวดลอมอยางจริงจังและยั่งยืน
3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET สูงกวาระดับประเทศทุกกลุมสาระการเรียนรู
4 นักเรียน ครูและผูปกครอง มีความพึงพอใจตอการเรียนรูของนักเรียนในระดับมาก เนื่องจากนักเรียน
ไดเรียนรูดวยการปฏิบัติจริงตามความสนใจ สงผลใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น นักเรียนไดเรียนรูตามความ
ถนัดสามารถสรางองค์ความรูไดดวยตนเอง และนาไปใชไดจริงในชีวิตประจาวัน
5 นักเรียนเป็นคนดี มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะในการอนุรักษ์ทรัพยากรและพัฒนาสิ่งแวดลอม
โดยใชทรัพยากรอยางคุมคาและประหยัด
6 นักเรียน ครู ผูปกครองมีความภาคภูมิใจที่ไดมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ตาม
แนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งเป็นการทาความดีถวายในหลวง

การขยายผลและเผยแพรผลการพัฒนา
1 เป็นโรงเรียนตนแบบในดานการจัดการขยะ ซึ่งมีโรงเรียนและหนวยงานตาง ๆ มาศึกษาดูงานอยูเป็น
OSOI

ประจา
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2 ไดรับคัดเลือกใหไปนาเสนอผลงานและจัด
นิทรรศการในงานตาง ๆ ทั้งในระดับเขตพื้นที่ ระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
และไดถายทอดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ชอง 7 สี
3 ไดขยายเครือขายการดาเนินงานสูชุมชน สู
หนวยงานและโรงเรียนตาง ๆ
4 ไดมีโรงเรียนและหนวยงานตางๆ มาศึกษาดูงาน
และนาผลไปขยายปรับปรุงพฒันาในโรงเรียนและหนวยงาน
ของตน
5 นักเรียนไดเป็นตัวแทนในการนาเสนอผลงานใน
ระดับภาค และระดับประเทศ
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G 35
กาไล และจานรองแกวจากยานลิเภา
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ป
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ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนบานคลอแระ

โรงเรียนบานคลอแระ หมู 3 ตาบล บาเระใต อาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส สังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปัจจุบัน นายอับดุลอาซิ ดอเล฿าะ ดารงตาแหนง ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารคณะครู อาจารย์และผูเกี่ยวของได
สรางสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดานแหลง
การเรียนรู “กาไล และจานรองแกวจากยานลิเภา”
จนประสบความสาเร็จ
ปฐมบท และ ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนบาน
คลอแระ ในการสรางสรรค์และพัฒนา นวัตกรรม
การศึกษา ดานแหลงการเรียนรู “กาไล และจานรอง
แกวจากยานลิเภา” เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่
โรงเรียนบานคลอแระ ตั้งอยูในชุมชนที่ประชาชนมี
ความรูและความเชี่ยวชาญในการใชภูมิปญ
ั ญาทองถิน่
สรางสรรค์ผลงานการจักสานยานลิเภา ที่มีคุณคา
ดวยวัสดุธรรมชาติที่มีอยูในทองถิ่นจนมีชื่อเสียงทั้งใน
ประเทศและตางประเทศสืบเนื่องมาอยางยาวนาน
ดวยความตระหนักในคุณคาของภูมิปัญญา
ทองถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของประชนในทองถิ่น
ดังกลาว ผูบริหาร คณะครู และผูที่เกี่ยวของจึง
สงเสริมสนับสนุนการนาภูมิปัญญาการจักสาน “กาไล
และจานรองแกวจากยานลิเภา” เขาสูกระบวนการเรียนรู เพื่อสืบทอดมรดกภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษดังกลาวใหคง
ดารงความเป็นเอกลักษณ์อยูคูกับสังคมมาจนถึงปัจจุบัน

ข

อคนพบ
ตนแบบของแนวทางการพัฒนา
จากปฐมบท และ ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนบานคลอแระดังกลาวไดนาไปสูแนวความคิดเชื่อมโยงระหวาง

การถายทอดภูมิปัญญาของบรรพชนและ
ประชาชนในชุมชน กับการศึกษาในปัจจุบันให
ผานภูมปิ ญ
ั ญาการจักสานยานลิเภา จน
ประสบความสาเร็จ โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญ
ในการดาเนินการ ดังนี้
1.เพื่อใหนักเรียนสามารถนาวัสดุจาก
ธรรมชาติที่พบในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชน์
ได
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คงดารงอยูอยางมีคุณคาสืบตอไปในอนาคต

2.เพื่อเพิ่มมูลคาของวัสดุธรรมชาติที่
3.เพื่อใหนักเรียนสามารถนาความรู

2557

พบในทองถิ่น
และประสบการณ์ที่ไดรับจากการเรียนการจัก
สานยานลิเภาไปใชในชีวิตประจาวัน และ
นาไปสูการพัฒนาเป็นอาชีพเพื่อสรางรายไดเสริมใหแกนักเรียนได
4.เพื่อใหนักเรียนมีความรู ความเพลิดเพลิน และความภาคภูมิใจ สามารถเผยแพรความรูที่ไดรับจากการจัก
สานยานลิเภาใหแกผูปกครอง และบุคคลผูสนใจอื่นๆได
6.เพื่อใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรค์ในการสรางผลงานของตนเอง

OSOI

5.เพื่อใหนักเรียนรูจักการทางานรวมกับผูอื่นและเพิ่มความสามัคคีภายในกลุม
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ภู

มิปญ
ั ญาสรางสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

จากข้อค้นพบซึ่งเป็นต้นแบบสาคัญของการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกล่าว นาไปสู่ภมู ิ
ปัญญาสร้างสรรค์การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา “กาไล และจาน
รองแก้วจากย่านลิเภา” โดยสมบูรณ์ขึ้น โดยมีขั้นตอน และ
รางวัลเหรี ยญเงิน 30 เรื่ อง | [Pick the date]

กระบวนการดาเนินการ ดังนี้

 การออกแบบนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนา อาทิ
 การจัดการเรียนรู้โดยเชิญผู้สอนมีส่วนร่วมในการ
วางแผน การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านทักษะการจักสาน
ย่านลิเภา
 การเลือกชนิด และลักษณะของย่านลิเภา

2557

 จัดการเรียนรู้ผ่านการปฎิบัติจริง
 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการการ
ทางาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู้ ด้วยประสบการณ์
จริง
 เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอนจนเกิดความ
ชานาญ หรือ เชี่ยวชาญ ฯลฯ

OSOI

 ตัวอย่างวัสดุทใี่ ช้ในการจักสาน การเรียนรู้ และ การปฏิบัติ
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การนาหวายไปรูดผานแปูนสาหรับ
รูดหวายใหไดหวายขนาดที่เหมาะ
สาหรับการสรางสรรค์ผลงานในแต
ละประเภท

บ

ทสรุป
ของความสาเร็จ

OSOI
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ผลงานสรางสรรค์ นวัตกรรมการศึกษากาไล และจานรองแกวจากยานลิเภา เมื่อสรางสรรค์เสร็จแลวนาไป
ทาดวยน้ามันเคลือบเงาเพื่อใหเกิดความเงางาม และ ปูองกันแมลงกัดแทะผลิตภัณฑ์ที่สรางสรรค์จากภูมิปัญญาและ
ฝีมือของแตละคนไปพรอมๆกัน
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G 56
ขาวกลางกรุง ทองทุง แหลงเรียนรู เชิดชูพระมหากษัตริยไ์ ทย

OSOI
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ป
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ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนวัดสุทศั น์

โรงเรียน วัดสุทัศน์ เลขที่ 18/1 ถนนอุณากรรม แขวงวัดราชบพิธ เขต พระนคร
สังกัด สานักงานเขตพระนคร สานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ปัจจุบัน นายกมล อุปผล
ดารงตาแหนงผูอ านวยการสถานศึกษา ผูบริหาร
คณะครู อาจารย์และผูเกี่ยวของไดสรางสรรค์
และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดานแหลงการ
เรียนรู “ขาวกลางกรุง ทองทุง แหลงเรียนรู เชิด
ชูพระมหากษัตริยไ์ ทย” จนประสบความสาเร็จ

กรุงเทพมหานคร

โรงเรียน วัดสุทัศน์ กอตั้งในรัชสมัยลน
เกลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 5 พ.ศ.2444 สถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู
ในบริเวณพื้นที่ของวัดสุทัศน์เทพวราราม พระ
อารามหลวงชั้นเอก นับถึงปัจจุบันกอตั้งโรงเรียน
ครบ 113 ปี
ความผูกพันระหวางโรงเรียนกับวัด เป็น
ความผูกพันอยางหาที่สุดมิได โดยไดตระหนักใน
สานึกและพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจสาคัญของลนเกลาลนกระหมอมในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 โดยเฉพาะอยางยิ่งพระมหากรุณาธิคุณดานการเกษตรซึ่งมีความสาคัญยิ่งตอ
ชีวิตและความเป็นอยูของพสกนิกรชาวไทยนับแตอดีตกาลมาจนถึง ณ กาลปัจจุบัน
ในคราวเสด็จพระราชดาเนินเปิดงานแสดงกสิกรรมและพาณิชยการครั้งที่ 1 วันที่ 18 เมษายน พุทธศักราช
2452 มีพระราชดารัสสาคัญความวา “ ในประเทศเรารัฐบาลยอมออกหนาแนะนาราษฎรในกิจกรรมทัง้ ปวงทุก

อยางมาแตไหนแตไร ขอใหกระทรวงเกษตรพยายามทีจ่ ะ
จัดการแนะนาชาวเราใหเขาใจแลพยายามในการกะสิกรรม
พาณิชการยิง่ ขึน้ อันจะเป็นทีต่ งั้ แหงความสมบูรณ์ และเป็น
ที่ตงั้ แหงกาลัง...”

ข

1.เพื่อเป็นการเชิดชู
พระมหากษัตริย์ไทยในการพัฒนาพันธุ์
ขาว
2. เพื่อใหผูเรียนตระหนักเห็น
คุณคาของขาว หวงแหนในวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาไทย
3.เพื่อสรางแหลงเรียนรูเรื่องขาว
ไทยแบบครบวงจร
4.เพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถสรางองค์ความรูดวยตนเอง เกิดทักษะชีวิต มีความคิดสรางสรรค์
5.เพื่อสงเสริมทักษะกระบวนเรียนรูของผูเรียนทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู
6.เพื่อพัฒนาผูเรียนนาองค์ความรูประสบการณ์ตรงจากการเรียนรูการปลูกขาว การดูแลรักษาและการผสม
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ไปสูพสกนิกรชาวไทยผานนวัตกรรมการศึกษา
“ขาวกลางกรุง ทองทุง แหลงเรียนรู เชิด
ชูพระมหากษัตริยไ์ ทย” ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์สาคัญ 10 ประการ
ประกอบดวย

OSOI

จากปฐมบทและปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนวัดสุทัศน์
ดังกลาว ไดนาไปสูขอคนพบซึ่งเป็นตนแบบสาคัญของแนว
ทางการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในมิติตางๆอยางหลากหลาย
ผูบริหาร คณะครู และผูเกี่ยวของ จึงไดรวมพลังสติปัญญานอมนา
พระราชดารัสของพระมหากษัตริย์อันทรงเป็นมิง่ ขวัญของพสก
นิกรชาวไทยมาเป็นแนวทางการปฎิบัติดวยการสานตอพระราชดารัส
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อคนพบ
ตนแบบของแนวทางการพัฒนา
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พันธุ์ขาวสายพันธุ์ใหมไปประยุกต์ใชในดานการเรียนและชีวิตประจาวันไดตลอดไป
7.เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรูของชุมชน เป็นแหลงทองเที่ยวทั้งของชาวไทย ชาวตางชาติ ขยายผลความรู
แกผูสนใจเป็นที่ยอมรับของสังคม
8. เพื่อเป็นแหลงเรยนรูนอกหองเรียน สงเสริมใหผูเรียนเป็นผูใฝุรูและเรียนรูดวยตัวเองอยางตอเนื่อง มุงให
ผูเรียนรูจักวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็น
9.เพื่อเป็นการเสริมสรางความสัมพันธ์ที่ดี ระหวางบาน วัด โรงเรียน ชุมชนและองค์กรอื่นๆในการจัด
การศึกษารวมกัน
10.เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนใหเป็นนักพัฒนานวัตกรรมและมัคคุเทศนอย โรงเรียนวัดสุทัศน์ใช
กระบวนการ ( SWOT Analysis ) ในการสารวจจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ อุปสรรค ดวยกระบวนการของ
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PDCA
 PLAN : การวางแผนงานจากวัตถุประสงค์ ฯ
 DO : การปฎิบัติตามขั้นตอน ฯ
 CHECK : ตรวจสอบผลการดาเนินงานในแต
ละขั้นตอน ฯ
 ACTION : ทาการปรับปรุงในสวนที่เป็น
ปัญหาจากผลการประเมิน

ภู

มิปญ
ั ญาสรางสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
แมวาในสภาพความเป็นจริง พื้นที่บริเวณของโรงเรียนวัดสุทัศน์จะมีพื้นที่จากัดเพียงแค 90.25

ตารางวา ขาดแคลนงบประมาณในการดาเนินการ แตดวยศรัทธาและความมุงมั่นทาใหเกิดพลังความรวมมือ รวม
สติปัญญาในการสรางสรรค์และพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา “ขาวกลางกรุง ทองทุง แหลงเรียนรู เชิดชู
พระมหากษัตริยไ์ ทย” ดวยความมุงมัน่ โดยไดรับการ

OSOI

สงเสริมสนับสนุนจากทั้งฝุายราชการ และ ผูนาชุมชน
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อยางเขมแข็ง อาทิ ปลัดกรุงเทพมหานคร เขาเยี่ยมชม
กิจกรรมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ไดมอบนโยบายและใหคาแนะนาตางๆที่เป็นประโยชน์ยิ่ง นอกจากนี้ยังไดให

การสงเสริมสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา และอนุเคราะห์ใหใชพื้นที่เกาะกลางถนนอุณา
กรรณเนื้อที่ประมาณ 90 ตารางวา และสนับสนุนงบประมาณ
จากกรุงเทพมหานครเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษาใหมี
มาตรฐานและคุณภาพสูงยิ่งๆขึ้นเพื่อประโยชน์ตอการพัฒนา
การศึกษาของชาติไปพรอมๆกัน เพื่อนอมเทิดบูชาคุณูปการอัน

ละรัชสมัย อาทิ

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูห วั รัชกาลที่ 5 ทรงปฏิรูปการปกครองจากจตุสดมภ์ (
เวียง วัง คลัง นา ) มาเป็นรูปแบบกระทรวงตามแบบสากล
พ.ศ. 2431- 2458 โปรด ใหขุดคลองรังสิตประยูรศักดิ์ เพื่อ
แกปัญหาการทานาในเขตจังหวัดธัญบุรี และ จังหวัด
นครนายก โปรดใหมีการประกวดพันธุ์ขาวทั่วประเทศขึ้นเป็น
ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2450,2451,2452 เพื่อคนหาขาวพันธุ์ดี ที่
ขายไดราคาดีทัดเทียมนานาอารยประเทศทั้งหลาย
ในปี พ.ศ. 2451ทรงจัดใหมีการประกวดพันธุ์ขาวทั่ว
ประเทศ ณ วัดสุทัศน์เทพวราราม

2557

เรื่องขาวแกพสกนิกรอยางตอเนื่องตลอดมา โดยลาดับของแต
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ใหญหลวงตอบรรพมหากษัตริย์ไทยที่ทรงใหความสาคัญใน

 พ.ศ. 2454 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

OSOI

เกลาเจาอยูหัว มีการประกวดพันธุ์ขาวซึ่งมีขาวพันธุ์ดีเพิ่มมาก
ขึ้น และเมื่อถึงปีพุทธศักราช 2549 ไดมีการจัดตั้งสถานีทดลอง
ขาวแหงแรกที่อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตามพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดยตั้งชื่อวา
นาทดลองคลองรังสิต ตอมากรมการขาวไดเปลี่ยนชื่อเป็น
สถานีทดลองขาวรังสิต และตอมา กรมวิชาการเกษตรไดเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น ศูนย์วิจัยขาวปทุมธานี
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 ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว รัชดาลที่ 7 ไดสงเมล็ด
พันธุ์ขาวจากสถานีทดลองคลองรังสิตไปประกวด
พันธุ์ขาวที่เมืองไรจินา ประเทศแคนาดา ไดรับ
รางวัลที่ 1 – 3 ของโลก และ ไดรับรางวัล
รองลงมาตามลาดับอีก 8 รางวัล รวมเป็น 11
รางวัล ซึ่งพันธุ์ขาวที่ไดรับรางวัลที่ 1 ชื่อ ปิ่นแกว
ซึ่งตอมาเมื่อขาวพันธุ์ปิ่นแกวไปประกวดกับ
ประเทศทั่วโลกที่เมืองไรจินา ประเทศแคนาดา
ไดรับรางวัลดีเยี่ยมเป็นที่ 1 ของโลก
รางวัลเหรี ยญเงิน 30 เรื่ อง | [Pick the date]

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล
รัชกาลที่ 8 เสด็จพระราชดาเนิน ณ อาเภอบางเขน จังหวัด
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พุทธศักราช 2489 เพื่อ
ทอดพระเนตรการทานา และทรงหวานขาวในแปลงนา
บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นไดมีการขยาย
แพรพันธุ์ขาวไปยังอาเภอตางๆในภาคลุมน้าเจาพระยา เปิด
หลักสูตรการเรียนรูเรื่องขาว ตั้งเกษตรบางเข และ
สถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน พ.ศ.2486

 พ.ศ.2503 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 เสด็จทรงเป็นประธานพระ
ราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
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 พ.ศ. 2504 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ โปรดเกลาใหกรมการขาว กระทรวง

บ

เกษตรและสหกรณ์ นาพันธุ์ขาวปลูกทดลองในบริเวณสวนจิตรลดา ตอมาเปลี่ยนเป็นโครงการนาทดลองและทาการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ขาวที่เก็บเกี่ยวไดวา “พันธุข์ า วทรงปลูกพระราชทาน” สาหรับนาไปใชในพระราชพิธีพืชมงคลจรด
พระนังคัลแรกนาขวัญ ฯลฯ
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ทสรุป
ของความสาเร็จ

173

ความสาเร็จจากความคิดสรางสรรค์การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา นาไปสูก ารพัฒนาแหลงเรียนรู
“ขาวกลางกรุง ทองทุง แหลงเรียนรู เชิดชูพระมหากษัตริยไ์ ทย” จนประสบความสาเร็จอยางนาชื่นชม ไดรับ
รางวัล เหรียญเงิน รางวัล หนึ่งโรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม ( OSOI ) พ.ศ. 2557 จากคุรุสภา
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โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) เลขที่ 78/1-14 หมู 5 ถนน ไรขิง –ทรงคนอง
ตาบลบางกระทึก อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบัน ดร.ชานาญ ทัดมาลี ดารง
ตาแหนง ผูอานวยการโรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
ผูบริหารคณะครู อาจารย์และผูเกี่ยวของไดสรางสรรค์และ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดานแหลงการเรียนรู ศูนย์นกั
ธุรกิจนอยโรงเรียนวัดดอนหวาย จนประสบความสาเร็จ
โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ตั้งอยูใน
พื้นที่ติดกับตลาดน้าดอนหวาย เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาด
กลาง จัดการศึกษาในระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ซึ่งมีนักเรียนที่ศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ในปีการศึกษา 2556 จานวน 457 คน โดยจัดการเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนเป็น 2 แผนการเรียนคือ แผนการ
เรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนทั่วไป
(งานอาชีพ) โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนอยูในเกณฑ์ดี ใหเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
สวนนักเรียนที่มีผลการเรียนพอใชจะเรียนแผนการเรียนทั่วไป (งานอาชีพ) ซึ่งนักเรียนที่เรียนแผนการเรียนทั่วไป
(งานอาชีพ) จะตองเรียนวิชาเพิ่มเติมในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนจึงไดจัดทา
หลักสูตรทองถิ่นในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สาหรับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนจะเรียนรายวิชา ง20201 ผามัดยอมสีจากพืชในทองถิ่นและรายวิชา ง20202
ผลิตภัณฑ์ผามัดยอมสีจากพืชในทองถิ่น และสาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะเรียนรายวิชา ง20203 ผลิตภัณฑ์
หมอนเตย รายวิชา ง20204 ผลิตภัณฑ์เสื่อเตย และรายวิชา ง20205 ผลิตภัณฑ์ขนมอบจากพืชในทองถิ่น จาก
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ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

OSOI

ป

ศูนย์นกั ธุรกิจนอยโรงเรียนวัดดอนหวาย

174

การจัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาดังกลาว พบวา นักเรียนมีความสนใจในการเรียนเป็นอยางมาก นักเรียนชอบที่
จะฝึกปฏิบัติจนสามารถประดิษฐ์ชิ้นงานและพัฒนางานอยางสม่าเสมอทาใหผลงานหรือผลิตภัณฑ์ที่ไดมีคุณภาพ มี
ความสวยงาม สามารถนาไปจาหนายเป็นรายไดเสริมระหวางเรียน เมื่อผลิตภัณฑ์มีจานวนมาก ความตองการ
จาหนายสินคาของนักเรียนก็มีมากขึ้น นักเรียนตองการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อนาไปจาหนาย หารายได
เสริมระหวางเรียน ความตองการในการหาตลาดหรือศูนย์จาหนายสินคาของนักเรียนจึงเป็นเรื่องสาคัญและจาเป็น

ข

OSOI

2557
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อคนพบ
ตนแบบของแนวทางการพัฒนา
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จากปฐมบท และ ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) ดังกลาวขางตน นาไปสูขอ
คนพบซึ่งเป็นตนแบบสาคัญของแนวทางไปสูการสรางสรรค์นวัตกรรมการศึกษาในมิติตางๆ ทั้งนี้เนื่องจากการที่
ทาเลที่ตั้งของโรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
ตั้งอยูติดกับตลาดน้าดอนหวาย ซึ่งเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงของจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีประชาชนและ
นักทองเที่ยวมาทองเที่ยวในตลาดทุกวันโดยเฉพาะใน
วันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ จะมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวตางชาติมาซื้อสินคาในตลาดเป็นจานวนมาก
ปรากฏการณ์ดังกลาวสงผลใหเศรษฐกิจของชุมชน
ตลาดดอนหวายอยูในเกณฑ์ที่ดีมากตลอดทั้งปี ผูบริหาร
คณะครูอาจารย์ของ โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) มองเห็นโอกาสที่ดีที่จะมีศูนย์จาหนายสินคา
ผลิตภัณฑ์จากฝีมือของนักเรียนเป็นของตนเอง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนเห็นความสาคัญ
ของการเรียนการสอน การงานอาชีพ และเป็นการฝึกใหนักเรียนเห็นความสาคัญของการทางาน สงเสริมการหา
รายไดระหวางเรียน ประกอบกับโรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ไดมีโอกาสเขารับการอบรมจากสานัก
พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งไดจัดอบรมครูผูสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ใน
โครงการนักธุรกิจนอยมีคุณธรรม นาสูเศรษฐกิจสรางสรรค์ โรงเรียนจึงนาความรูที่ไดรับมาปรับการจัดกระบวนการ
เรียนรูในรายวิชาเพิ่มเติมหลักสูตรทองถิ่นและขยายผลไปสูการพัฒนาผูเรียนใหรูหลักการและเขาใจการทาธุรกิจ
เบื้องตน เพื่อ ใหนักเรียนไดรับการฝึกประสบการณ์ตรงดานธุรกิจอยางมีคุณธรรม มีรายไดระหวางเรียนที่โรงเรียน
วัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) จึงไดดาเนินการจัดตั้งแหลงการเรียนรู “ศูนย์นักธุรกิจนอยโรงเรียนวัดดอนหวาย”
ขึ้น

มิปญ
ั ญาสรางสรรค์

จากขอคนพบซึ่งเป็นตนแบบสาคัญของแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ไดพัฒนาไปสูภูมิปัญญา
สรางสรรค์การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
“ศูนย์นกั ธุรกิจนอยโรงเรียนวัดดอนหวาย”
ดังกลาวขึ้น ณบริเวณริมทางเดินเขาตลาด
ริมน้า ดอนหวาย เพื่อใหเป็นศูนย์แสดง
ผลิตภัณฑ์และจัดจาหนายผลิตภัณฑ์ของ
นักเรียนโรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐ
ประสาท) และโรงเรียนเครือขายนักธุรกิจ
นอยมีคุณธรรม นาสูเศรษฐกิจสรางสรรค์ ซึ่ง
มีโรงเรียนที่เขารวมโครงการจานวน 20
โรงเรียนจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย และยังมีชุมชนที่นาผลิตภัณฑ์เขามาวางในศูนย์อีก 2 กลุมคือ บานคุณ
ปราณีและกลุมสีสันดอกไม
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ศูนย์นกั ธุรกิจนอย โรงเรียนวัดดอนหวาย มีวตั ถุประสงค์ สาคัญในการ
ดาเนินการดังกลาว ประกอบดวย
1. เพื่อจัดตั้งศูนย์นักธุรกิจนอยโรงเรียนวัดดอนหวายใหเป็นแหลงการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยีและเป็นศูนย์จาหนายผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน
2. เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีความรู ความสามารถในการผลิตชิ้นงานเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สรางผลงาน
ไดอยางสรางสรรค์ สามารถนาประสบการณ์จากการเรียนรูไปประกอบอาชีพได
3. เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีความรูความสามารถพื้นฐานดานธุรกิจจากการฝึกประสบการณ์ตรง
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การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
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ภู

กระบวนการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาแหลงการเรียนรูศ นู ย์นกั ธุรกิจนอยโรงเรียนวัดดอนหวาย เป็นแหลง
การเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนใหมีประสบการณ์ดานงานอาชีพที่
สุจริต มีคุณธรรมของผูประกอบการธุรกิจ คิดเป็น ทาได ขายเป็น มีทัศนคติที่ดีตอการประกอบธุรกิจ ประสบ

OSOI

กระบวนการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
แหลงการเรียนรูศนู ย์นกั ธุรกิจนอยโรงเรียนวัดดอนหวาย

176

ผลสาเร็จในการเรียน สรางสรรค์ชิ้นงานสาเร็จออกมาเป็นที่ยอมรับและตองการของตลาด เป็นการฝึก
ประสบการณ์ตรงในเรื่องของการเป็นผูผลิตและผูจาหนายโดย พัฒนาศูนย์การเรียนรูเป็นแหลงที่กระจายผลผลิตของ
นักเรียนที่เป็นภูมิปัญญาทองถิ่นจากทั่วทุกภาคของประเทศไปสูผูบริโภคไดในแหลงเดียว เป็นการสงเสริมโรงเรียนที่
เขารวมในแหลงการเรียนรูศูนย์นักธุรกิจนอยโรงเรียนวัดดอนหวาย ใหมีชื่อเสียงเป็นที่รูจักของบุคคลทั่วไปที่เขามา
ชมผลิตภัณฑ์ตาง ๆภายในศูนย์ สรางผลงานไดอยางสรางสรรค์ สามารถนาประสบการณ์จาก การเรียนรูไป
ประกอบอาชีพไดในอนาคต รูจักและชื่นชม ภูมิปัญญาของชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู มีความผูกพันกับชุมชนของตน
ตลอดจนมีความเขาใจ รูเทาทันสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกชุมชนที่สงผลกระทบตอชุมชนที่ตน
อาศัยอยู

OSOI
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การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
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การออกแบบแหลง การเรี ยนรู ศู นย์ นั กธุ ร กิ จโรงเรี ย นวั ด ดอนหวาย เป็ น การจั ดแหลง การเรี ย นรู เ พื่ อ
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมการงานอาชีพ ที่นักเรียนสรางสรรค์ชิ้นงานเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพสามารถขายได การมีแหลงจาหนายผลิตภัณฑ์จึงเป็นการเรียนรูดานงานธุรกิจดวยประสบการณ์จริงโดย
ดาเนิ นกิ จ กรรมตั้ งแต การคิ ด การผลิ ต การแลกเปลี่ ยนสิน ค า การจ าหน ายสิน คา โดยมุ ง หมายก าไรหรื อ
ผลตอบแทน
จากแนวคิด การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาแหลง การเรียนรูศูนย์นักธุรกิจนอยโรงเรียนวัด
ดอนหวายดั ง กล า วจึ ง จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยมี ก ระบวนการ
ดาเนินการโดยสรุป ดังนี้
1.สารวจและจัดหาสถานที่ ที่เหมาะสมกับ
การตั้งแหลงการเรียนรูที่เป็นศูนย์สาหรับจาหนาย
ผลิตภัณฑ์ของนักเรียน
2.แตงตั้งคณะกรรมการอานวยการแหลงการ
เรียนรูศูนย์นักธุรกิจนอยโรงเรียนวัดดอนหวาย
3.แตงตั้งคณะกรรมการดาเนินการแหลงการ
เรียนรูศูนย์นักธุรกิจนอยโรงเรียนวัดดอนหวาย
4.ตกแตงแหลงการเรียนรูศูนย์นักธุรกิจนอยโรงเรียนวัดดอนหวายใหเหมาะสมกับการวาง
ผลิตภัณฑ์
5.เชิญชวนโรงเรียนตางๆที่มีผลิตภัณฑ์นักเรียนที่มีคุณภาพมาวางจาหนายในศูนย์
6.รับสมัครนักเรียนที่ตองการหารายไดระหวางเรียนมารวมงานกับศูนย์
7.แตงตั้งคณะกรรมการนักเรียนแหลงการเรียนรูศูนย์นักธุรกิจนอยโรงเรียนวัดดอนหวาย
8.ใหความรูนักเรียนที่ปฏิบัติงานในศูนย์นักธุรกิจนอยโรงเรียนวัดดอนหวาย
9.ประชาสัมพันธ์แหลงการเรียนรูศูนย์นักธุรกิจนอยโรงเรียนวัดดอนหวาย
10.กาหนดเปิดใหบริการ

แผนภาพกรอบแนวคิดการจัดตัง้ แหลงการเรียนรู

ศูนย์นักธุรกิจนอยโรงเรียนวัดดอนหวาย
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รายละเอียดตามที่กาหนดไวในแผนภาพ ดังนี้
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ผลงานทีเ่ กิดขึน้ จากการดาเนินงาน
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ความสาเร็ จ ในการจัด กระบวนการเรี ย นรู ร ายวิช าเพิ่ม เติ ม การงานอาชี พ ของโรงเรี ยนวั ด ดอนหวาย
(นครรัฐประสาท) มีปัจจัยเกื้อหนุน โดยสรุป อาทิ
1. ดานบริบท (Context)
1.1 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์นักธุรกิจ
นอยมี สอดคลองกับความตองการของนักเรียน ผูปกครอง
ชุมชนและเครือขาย
1.2 ผูปกครอง ชุมชนและเครือขาย มีความ
คาดหวังใหโรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) จังหวัด
นครปฐม เป็นโรงเรียนผูนาในการจัดกระบวนการเรียนรู
และการอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาทองถิ่น
2. ดานปัจจัย (Input)
2.1 ผูบริหารสถานศึกษาใหความสาคัญ สนใจ
สนับสนุ นสง เสริมใหมีการพัฒนาวิชาการในระดับ ทองถิ่ น
อยางตอเนื่อง
2.2 โรงเรี ย น องค์ ก รที่ เ กี่ ย วข อ ง จั ด สรร
งบประมาณ สนับสนุนการดาเนินงานอยางเพียงพอ
2.3 โรงเรียน องค์กรที่เกี่ยวของ มีวัสดุอุปกรณ์
สื่อ ที่เหมาะสมและเอื้อตอการดาเนินงาน ศูนย์นักธุรกิจนอย
2.4 ชุ ม ชนที่ ตั้ ง โรงเรี ย น มี แ หล ง เรี ย นรู ที่ มี
ความเหมาะสมและเอื้ อตอการจัด กระบวนการเรียนรู ใน
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2.5 ชุ ม ชนท อ งถิ่ น และเครื อ ข า ยให ก ารสนั บ สนุ น ด า นทรั พ ยากรบุ ค คลและงบประมาณในการ
ดาเนินงาน

.

4. ดานผลผลิต (Product)
4.1 นักเรียน มีความรู ความเขาใจในคุณคาของทรัพยากรในทองถิ่น ตอการดารงชีวิตมากขึ้น
4.2 นักเรียน เกิดจิตสานึกที่ดีตอการอนุรักษ์ ฟื้นฟูภูมิปัญญาทองถิ่น รัก และชื่นชมชุมชนที่ตนอาศัยอยู
4.3 นักเรียน เกิดการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพตลอดจนเป็นผูนาเยาวชนที่ดี ดาน การ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูภูมิปญ
ั ญาทองถิ่น
4.4 โรงเรียน ชุมชน องค์กรภาครัฐ และเอกชน ไดรวมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูภูมิปัญญาทองถิ่น
การปฏิบัติงานรวมกันอยางยัง่ ยืน
4.5 โรงเรียนไดกระบวนการ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูภูมิปัญญาทองถิ่นที่เหมาะสมตอการพัฒนานักเรียนทีม่ ี
ความสอดคลองกับวิถีชีวิตและความตองการของชุมชน
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3.3 ผูมีสวนเกี่ยวของไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการศูนย์นักธุรกิจนอยโรงเรียนวัดดอนหวาย เป็น
การใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นสรางองค์ความรูดวยการปฏิบัติจริง
3.4 ผูดาเนินการ ผูมีสวนเกี่ยวของ มีความรู ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแหลง
การเรียนรูในทองถิ่น
3.5 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายใหแกนักเรียน เพื่อสนับสนุนการสรางองค์ความรูที่
เหมาะสม ดว ยการจัดการอบรม การขยายเครื อข ายการเรี ยนรู ของกลุ มสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพ และ
เทคโนโลยี อยางตอเนื่อง
3.6 โรงเรียนจัดกิจกรรมมุงสูจิตสานึกใหกับผูรวมกิจกรรม ที่เอื้อตอการปลูกฝังจิตสานึก ดานคุณธรรม
จริยธรรมผูเรียน
3.7 โรงเรียนไดมีการนาภูมิปัญญาทองถิ่น เทคโนโลยี และสื่อที่เหมาะสมมาประยุกต์ใชใน การจัด
กิจกรรม
3.8 มีการประเมินพัฒนาการของผูรวมกิจกรรม ดวยวิธีการที่หลากหลายและตอเนื่อง
3.9 ผูบริหาร ผูรับผิดชอบ มีการนิเทศกากับติดตามผลการดาเนินงานสม่าเสมอ เป็นระบบ และนา
ผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
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3.2 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ใหครู ผูปกครอง นักเรียน และชุมชนไดรับทราบอยางทั่วถึงตอเนื่อง

รางวัลเหรี ยญเงิน 30 เรื่ อง | [Pick the date]

3. ดานกระบวนการ (Process)
3.1 โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและผูรับผิดชอบอยางเหมาะสม
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ฐมบท และ ปรากฏการณ์
ณ โรงเรียนควนโดนวิทยา

โรงเรียนควนโดนวิทยา เลขที่ 472
หมู 1 ตาบลควนโดน อาเภอควนโดน จังหวัด
สตูล สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
ปัจจุบนั นายมนตรี นาคประคอง ดารงตาแหนง
ผูอานวยการชานาญการพิเศษ ผูบริหารคณะครู
อาจารย์และผูเกี่ยวของไดสรางสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา ดานแหลงการเรียนรู การบริหารจัดการ
ขยะอยางมีประสิทธิภาพโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste
School) จนประสบความสาเร็จ
โรงเรียนควนโดนวิทยา เป็นสถาบันการศึกษาที่
รับผิดชอบในการจัดการศึกษาของสังคมไทย และดวยความ
ตระหนักในความสาคัญและปัญหาเกี่ยวสถานการณ์ภาวะโลกรอน
ที่สงผลกระทบตอการเกิดอุบัติภัยรายแรง ทั้งทางตรงและ
ทางออมตอมวลมนุษยชาติ ซึ่งการแกไขปัญหาดังกลาวจาเป็นตองแกไขปัญหา เชิงบูรณาการจากทุกหนวยงาน มี
สวนรวมในการคิด ตัดสินใจ ดาเนินการและแกไขปัญหาชุมชนของตนเอง ทั้งทางดานกายภาพ สังคมและอนามัย
สิ่งแวดลอมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอยางยั่งยืน
การที่ขยะเป็นปัญหาพื้นฐานของสังคมที่กอใหเกิดผลกระทบตอสังคม ชุมชน ทาลายสภาพสิ่งแวดลอม
และสงผลตอสภาวะโลกรอน โรงเรียนควนโดนวิทยาจึงไดมีแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม ชื่อโครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero Waste School) โดยอาศัยหลักการมีสวนรวมของทุกฝุาย ทั้งผูบริหาร ครู บุคลากร นักเรียน
พอคาแมคา และผูปกครอง ตลอดจนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น และชุมชนโดยรอบโรงเรียน โดยรวมพัฒนา

นวัตกรรมจากการสารวจปัญหาและความตองการของโรงเรียนและชุมชน นามาจัดลาดับความสาคัญเพื่อกาหนด
เป็นแนวทางการดาเนินงาน จนประสบความสาเร็จ
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หลัก 3R อยางมีสวนรวมโดยมีกระบวนการกลยุทธ์ในการ
ดาเนินกิจกรรม โดยใชกระบวนการ PDCA ในการ
ดาเนินการ ซึ่งขั้นตอนในการพัฒนานวัตกรรมดังกลาวขึ้น
ประกอบดวยกลยุทธ์ตางๆ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 : นโยบายและแผนการดาเนินงาน
เป็นการวางแผนและออกแบบนวัตกรรม ซึ่งเป็น
กระบวนการที่จัดทานโยบายและการสนับสนุนของ
ผูบริหารสถานศึกษา การวางแผนการดาเนินงานและวิธีการ
ดาเนินงานและมีแผนบูรณาการรวมกับภาคสวนอื่น ๆ
กลยุทธ์ที่ 2 : การสงเสริมความรูและความเขาใจใน
การจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3R เป็นกระบวนการ
สงเสริมและเผยแพรความรู ความเขาใจในสถานศึกษา
รวมทั้งกระบวนการเผยแพรความรูความเขาใจสูชุมชนและ
ผูปกครอง รวมทั้งการวัดประเมินความรูความเขาใจตอการ
ลด คัดแยก การใชซ้าและการนากลับมาใชใหม
กลยุทธ์ที่ 3 : กระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของในการกาจัดขยะมูลฝอย นักเรียน บุคลากร
โรงเรียนและผูปกครอง นับวาเป็นกลุมหนึ่งที่สาคัญในกระบวนการ
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จากปฐมบท และ ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนควน
โดนวิทยา ดังกลาวไดนาไปสูการจัดทาโครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ(Zero Waste School) ซึ่งเป็นนวัตกรรมดาน
กิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดลอมที่มีวัตถุประสงค์ที่
สาคัญในการปลุกจิตสานึก สรางความตระหนักและ
รณรงค์ในการบริหารจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพตาม
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อคนพบ
ตนแบบของแนวทางการพัฒนา
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จัดการขยะมูลฝอย เริ่มตั้งแตเป็นผูบริโภคสินคา ผูผลิต
ขยะมูลฝอย ดังนั้นมาตรการตาง ๆ ตองไดรับความ
รวมมือจากผูเกี่ยวของทุกฝุายในการจัดการขยะมูลฝอย
และการมีจิตสานึกรวมกันของทุกฝุายที่เกี่ยวของ
กลยุทธ์ที่ 4 : การลดปริมาณขยะในโรงเรียน
ดวยกิจกรรมตาง ๆ การลดปริมาณขยะมูลฝอยโรงเรียน
ดวยกิจกรรมและกระบวนการตาง ๆ ตามหลัก 3R
(Reduce – Reuse - Recycle) และนากลับมาใช
ประโยชน์ใหมใหไดมากที่สุด เป็นการลดภาระในการ
กาจัดขยะมูลฝอยที่จะสงตอใหองค์การปกครองสวน
ทองถิ่น เป็นการสรางจิตสานึกเบื้องตนในการรักษา
สิ่งแวดลอมใหกับนักเรียนและผูเกี่ยวของ
กลยุทธ์ที่ 5 : การประยุกต์ใชหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับโรงเรียนปลอดขยะ หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงนับวาเป็นหลักคิดสาคัญที่มุงเนน
ใหประชาชนยืนอยูบนสภาวะของการพึ่งตนเอง รูค ุณคา
ของประโยชน์ของสิ่งแวดลอมรอบตัว สามารถนามาใชประโยชน์ ลดตนทุนการผลิต เพิ่มมูลคาได รวมทั้งเป็น
มิตรที่ดีตอสิ่งแวดลอม
กลยุทธ์ที่ 6 : ผลสาเร็จและความยั่งยืนของสถานศึกษาปลอดขยะ การสรางความสาเร็จและความยั่งยืน
ของสถานศึกษาปลอดขยะเป็นเรื่องสาคัญยิ่ง การที่ผูเกี่ยวของทุกภาคสวน รวมทั้งนักเรียนและผูปกครอง ครู
อาจารย์ มีความรูความเขาใจ ตลอดจนเห็นความสาคัญและประโยชน์ของการบริหารจัดการขยะอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเปลี่ยนพฤติกรรมปลูกจิตสานึกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม จาเป็นตองมีมาตรการมารองรับเพื่อ
ความยั่งยืนของโรงเรียนปลอดขยะ เชนจัดตั้งกลุมจิตอาสา กาหนดกฎกติกาและระเบียบปฏิบัติ รานคาศูนย์บาท
ชุมชน เป็นตน

ภู

มิปญ
ั ญาสรางสรรค์
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

การบริหารจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 การสงเสริมความรู ความเขาใจ
ในการจัดการขยะมูลฝอย
กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการการมีสวนรวมของผูมี
สวนเกี่ยวของในการกาจัดขยะมูลฝอย
กลยุทธ์ที่ 3 การลดปริมาณขยะมูลฝอยใน
โรงเรียนดวยกิจกรรมตางๆ
กลยุทธ์ที่ 4 การประยุกต์ใชหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับโรงเรียนปลอดขยะ
กลยุทธ์ที่ 5 ผลสาเร็จและความยั่งยืนของ
สถานศึกษาปลอดขยะ

ตัวแปรตาม
โรงเรียนปลอดขยะอยางยัง่ ยืน
1. โรงเรียนสะอาด ปริมาณขยะลดลง
2. มีกลุมจิตอาสาทางานเพื่อประโยชน์สวนรวม
ที่มีคณะทางานถายทอดความรูจากรุนสูรุน
3. โรงเรียนเกิดมาตรการและขอตกลง เพื่อสู
โรงเรียนปลอดขยะอยางยั่งยืน
4. โรงเรียนเป็นแหลงเรียนรู ศึกษาดูงาน
ดานการจัดการขยะและเศรษฐกิจพอเพียง
แกนักเรียนในโรงเรียนและชุมชนใกลเคียง
5. โรงเรียนมีการขยายเครือขายสูโรงเรียน
ในพื้นที่ใกลเคียง
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ตัวแปรอิสระ
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กรอบแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม
การบริหารจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
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จากขอคนพบซึง่ เป็นตนแบบสาคัญของแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ไดนาไปสูภูมิปัญญา
สรางสรรค์การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา การบริหารจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพโรงเรียนปลอดขยะ (Zero
Waste School) ขึ้น ภายใตการออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ดังนี้
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กระบวนการและขัน้ ตอนการดาเนินงานพัฒนา

185

 ขัน้ วางแผนการดาเนินงาน (P) อาทิ
 แตงตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน เพื่อ
รวมกันพิจารณาเรื่องปัญหาขยะภายในโรงเรียนมากาหนด
เป็นประเด็นสาคัญในการออกแบบนวัตกรรม
 สารวจสภาพปัญหาและความตองการของ
ผูบริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนใน
เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย แลวนามาจัดลาดับความสาคัญ
 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน กาหนด
นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ตามสภาพ
ปัญหาและความตองการใหเหมาะสมกับความพรอมและ
บริบทของโรงเรียนควนโดนวิทยา โดยอาศัยหลักการมีสวน
รวมอันนามาซึ่งนวัตกรรม “การบริหารจัดการขยะอยางมี
ประสิทธิภาพ”
 ดาเนินการจัดทารายละเอียดของนวัตกรรม
และกาหนดแนวทางในการดาเนินกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ใหผลการดาเนินงานตรงตามวิสัยทัศน์ “สะอาด เสริมสรางสุขภาวะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม” ประกอบดวย
กลยุทธ์ที่ 1 การสงเสริมความรู ความเขาใจ ในการจัดการขยะมูลฝอย อาทิกระบวนการสงเสริมและ
เผยแพรความรู ความเขาใจในสถานศึกษารวมทั้งกระบวนการเผยแพรความรู ความเขาใจสูชุมชนและผูปกครอง
รวมทั้งการวัดความรู ความเขาใจตอการลด คัดแยก การใชช้าและการนากลับมาใชประโยชน์ มีแนวทางปฏิบัติตางๆ
กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการการมีสว นรวมของผูม ีสว นเกีย่ วของในการกาจัดขยะมูลฝอย นักเรียน บุคลากร
โรงเรียนและผูปกครองนับวาเป็นสวนหนึง่ ที่สาคัญในกระบวนการจัดการขยะมูลฝอย เริ่มตั้งแตเป็นผูบริโภคสินคา
และผูผลิตขยะมูลฝอย ดวยเหตุนี้มาตรการตางๆที่นาเสนอ จะประสบความสาเร็จไดตอง ไดรับความรวมมือจาก
ผูเกี่ยวของทุกฝุายในการจัดการขยะมูลฝอยและการมีจิตสานึกของผูเกี่ยวของ ฯ
กลยุทธ์ที่ 3 การลดปริมาณขยะมูลฝอยในโรงเรียนดวยกิจกรรมตางๆ อาทิ การลดปริมาณขยะมูลฝอยดวย
กิจกรรม การคัดแยกขยะมูลฝอยที่สามารถนากลับมาใชประโยชน์ใหม ใหไดมากที่สุด และมาตรการสงเสริม
สนับสนุนในเรื่องตางๆ การสงเสริมการจัดกิจกรรมประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุที่ใชแลว นากลับมาใชใหม หรือ
ประดิษฐ์เป็นสินคาใหมเพื่อสรางรายไดใหแกผูเกี่ยวของ , สงเสริมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับขยะอินทรีย์เพื่อนากลับมา
ใชประโยชน์ไดอีก เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย เชน การทาปุยน้าหมักชีวภาพ การทาปุยหมัก การทาแก฿สชีวภาพ
เป็นตน

 ขัน้ ดาเนินการตามแผน (D) ไดแก ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการขยะอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหผลการดาเนินงานตรงตามวิสัยทัศน์ “สะอาด เสริมสรางสุขภาวะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม”
อาทิ
กลยุทธ์ที่ 1 การสงเสริมความรู ความเขาใจ ในการจัดการขยะมูลฝอย ดวยการมีการสงเสริมและเผยแพร
ความรู สรางจิตสานึกใหแกนักเรียน ครูและบุคลากร โดยใชรูปแบบการประสัมพันธ์ที่หลากหลาย เชน กิจกรรม
เสียงตามสาย วิทยากรจากภายนอกมาใหความรู จัดทาแผนพับ จัดทาปูายประชาสัมพันธ์ จัดบอร์ดความรูทุก
หองเรียน สาธิตวิธีการปฏิบัติการจัดการขยะแตละประเภท และกิจกรรมใหความรูของครูทั้งหนาเสาธง และใน
หองเรียน เป็นตน
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กลยุทธ์ที่ 4 การประยุกต์ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับโรงเรียนปลอดขยะ เนื่องจากหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มุงเนนใหประชาชนยืนอยูบนสภาวะของการพึ่งตนเอง พออยู พอกิน รูจักตนเอง มีเหตุผล และรู
คุณคาของประโยชน์ของสิ่งแวดลอมรอบตัว สามารถนามาใชประโยชน์ ลดตนทุนการผลิต การสรางรายได
โดยเฉพาะกิจกรรมการลดขยะมูลฝอย ซึ่งสามารถนากลับมาใชประโยชน์เพิ่มมูลคาได รวมทั้งเป็นมิตรที่ดีตอ
สิ่งแวดลอม โดยกลยุทธ์นี้มีแนวปฏิบัติตางๆไดแก จัดกิจกรรม“ตนกลาเศรษฐกิจพอเพียง” รวม 18 ฐานความรู
เพื่อสานตอกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะจัดกิจกรรมประหยัด น้า ไฟฟูา และพลังงาน จัดกิจกรรมใชพลังงาน
ทดแทน เชน ก฿าซชีวภาพ เป็นตน
กลยุทธ์ที่ 5 ผลสาเร็จและความยัง่ ยืนของสถานศึกษาปลอดขยะ อาทิการสรางความสาเร็จและความยั่งยืน
ของสถานศึกษาปลอดขยะ เป็นเรื่องสาคัญยิ่ง การที่ผูเกี่ยวของทุกภาคสวน รวมทั้งนักเรียนผูปกครอง และครู
อาจารย์ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยประเภทตางๆที่เกิดจากการดาเนินชีวิตประจาวันใน
ภาวะตางๆ โดย จัดตัง้ กลุม จิตอาสาและความหลากหลายของกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องกาหนด
เป็นกฎระเบียบปฏิบตั ิในเรื่องการบริโภคที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน การใชวัสดุธรรมชาติ ปิ่นโต กลองขาว ลด
การใชโฟม ถุงพลาสติก ภาชนะ บรรจุภัณฑ์ที่ยอยสลายไดยาก ฯลฯ
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การสงเสริมและเผยแพรความรู ความเขาใจ สูชุมชน และผูปกครอง โดยจัดนิทรรศการ เผยแพรผลงานในที่
สาธารณะในชุมชน จัดทาแผนพับ ปูายประชาสัมพันธ์ติดตามรานคา เดินรณรงค์ ใหความรูในเขตพื้ นที่รอบโรงเรียน
ประชุมผูปกครองโดยใหความรูเรื่องการจัดการขยะ และนาความรู ผลงานที่ไดรับ เผยแพรในเว็บไซต์ของโรงเรียน

มีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะในหลักสูตรการเรียนการสอน มีการบูรณาการครบทั้ง 8 กลุมสาระ
การเรียนรู มีการเรียนการสอนครบทุกระดับชั้น และมีการจัดทาหลักสูตรทองถิ่น รายวิชา การจัดการขยะเชิงธุรกิจ
ของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของในการกาจัดขยะมูลฝอย
นักเรียน
โรงเรียนควนโดนวิทยาทุกคน ไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ ครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน
มีสวนรวมในกิจกรรมตั้งแตการวางแผน การดาเนินงาน และการติดตามประเมินผล และรานคาสหกรณ์ รานขาย
ขาวโรงอาหารทุกรานเขารวมกิจกรรม “รานศูนย์บาท”
ชุมชนและผูปกครอง มีสวนรวมประชุม วางแผน เป็นสมาชิก และดาเนินการ
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ครูชุมชน ไดแก ครูปุยน้าหมัก-น้าหมัก ครูแก฿สชีวภาพ ครูRECYCLE และ ครูREUSE เป็นบุคคลที่มีความรู
ความสามารถในชุมชน มีสวนรวมโดยการถายทอดความรูแกนักเรียนและสอนภาคปฏิบัติใหนักเรียนไดลงมือทา
ดวยตนเอง พรอมภาคีเครือขาย ประกอบดวย องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เขามามีสวนรวมใน
การดาเนินงาน
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โรงเรียนมีวิธีการสรางแรงจูงใจใหชุมชนและผูปกครองเขามามีสวนรวม โดยมอบเกียรติบัตรใหแกผูปกครอง
ในวันสาคัญ การใชคูปอง ณ รานศูนย์บาท และการเปลี่ยนคูปองเป็นสิทธิ์ตางๆ เชน คะแนนความดี คะแนนพิเศษ
ในรายวิชาเรียน ใหแกบุตรของผูปกครองที่เขารวมกิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 3 การลดปริมาณขยะมูลฝอยในโรงเรียนดวยกิจกรรมตางๆ
โรงเรียนควนโดนวิทยา ดาเนินการจัดการขยะดวยหลัก 3R ซึ่งประกอบดวย Reduce (ลดการใช) Reuse
(ใชซ้า) และ Recycle (นากลับมาใชใหม)
1. Reduce (ลดการใช)
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โรงเรียนมีวิธีการสรางแรงจูงใจ ใหนักเรียนเขารวมกิจกรรม โดยมอบทุนการศึกษาแกนักเรียนยากจน มอบ
รางวัลหองเรียนสะอาด และเขตพื้นที่โรงเรียนสวยสะอาด รางวัลหองเรียนที่บริจาคขยะมากที่สุด การใหคูปองเพื่อ
แลกสิทธิ์ตางๆ และพานักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่

เป็นการลดการใชทรัพยากรใหเหลือเทาที่จาเป็น หรือนามาใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยการใชถุงผา
แทนถุงพลาสติก และการซื้อสินคาในทองถิ่น
เป็นการนาเป็นการนากลับมาใชใหม หรือใชอีกครั้ง หรือหลายๆ ครั้ง โดยแยกประเภทกระดาษที่ใชแ ลว
เพื่อนากลับมาใชซ้า หรือกระดาษ 2 หนา และการนาวัสดุเหลือใชมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของที่สามารถใชประโยชน์ได

2557

2. Reuse (ใชซ้า)

3. Recycle (นากลับมาใชใหม)
เป็นการนาวัสดุที่หมดสภาพหรือใชแลวมาแปรสภาพดวยกระบวนการตางๆ หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม โดยการคัดแยกประเภทขยะของธนาคารวัสดุรีไซเคิล เพื่อนาไปรีไซเคิลไดอยางไมรูจบ

ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม สูความยั่งยืนดวยแนวคิด 3R+4

OSOI

โรงเรียนควนโดนวิทยา ดาเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน ครูและบุคลากรทุกคน ดวยแนวคิด
3R+4 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากหลัก 3R ประกอบดวย Rethink (คิดใหม) Repair (ซอมแซม) Reject (ปฏิเสธ) และ Return
(ตอบแทน)
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Rethink (คิดใหม)
เป็นการเปลี่ยนความคิดเรื่องการใชทรัพยากรอยางถูกตองเหมาะสม ทา
จากใจและจิตสานึกที่ดี โดยการซื้อสินคาที่ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

2557
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2. Repair (ซอมแซม)
การซอมแซมใหใชงานไดใหม เป็นการยืดอายุการใชงาน

3. Reject (ปฏิเสธ)
เป็นการปฏิเสธการใชทรัพยากรแบบครั้งเดียวทิ้ง
หรือปฏิเสธการใชสินคาที่ทาลายโลก เชน โฟม ถุงพลาสติก
4. Return (ตอบแทน)

OSOI

เป็นการตอบแทนสิ่งที่พวกเราไดทาลายไปสูโลก โดยการปลูกตนไมเพื่อ
เพิ่มพื้นที่สีเขียนคืนแกโลก เป็นการลดปริมาณก฿าซคาร์บอนไดออกไซด์
และชวยลดปัญหาโลกรอน
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บ

ทสรุป
ของความสาเร็จ

ผลงานทีเ่ กิดขึน้ จากการดาเนินงาน
สรางนวัตกรรม สรางความยัง่ ยืน อาทิ

จากธนาคารวัสดุรไี ซเคิล สูธ นาคารความดี
ดาเนินงานโดยกลุมยุวชนรุนใหม ใสใจสังคม ในตอนพักเที่ยงของทุกวัน โดยมีเกณฑ์การใหคะแนนความ
ดี เชน ขวด 10 ขวด ไดคะแนน 1 คะแนน

2557

จากธนาคารวัสดุรีไซเคิล สูนูหรีรีไซเคิล เพื่อนารายไดมาเป็นทุนการศึกษาแกนักเรียนที่ยากจน

รางวัลเหรี ยญเงิน 30 เรื่ อง | [Pick the date]

จากธนาคารวัสดุรีไซเคิล สูรานคาศูนย์บาท ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน

OSOI

การจัดตั้งรานคาสวัสดิการสินคามือสอง ที่มีเงินเพียง 1 บาทก็สามารถซื้อได
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พลาสติกสู AEC
เป็นการนาวัสดุเหลือใช มาเป็นสื่อใหความรูเกี่ยวกับชุดประจาชาติแตละชาติในอาเซียน

ผลิตภัณฑ์จากไมไผ สูถังขยะโรงเรียน

OSOI

2557

นาภูมิปญ
ั ญา และวิถขี องชุมชน คือการขับรองนาชีร (การขับรองบทเพลงเกีย่ วกับการศรัทธาและการทา
ความดี) มาใชในการจัดการขยะ
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2557
รางวัลเหรียญทองแดง 25 เรื่อง
ถอดบทเรียน
โดย
ถวัลย์ มาศจรัส
[TYPE THE COMPANY NAME]
[Pick the date]
Authored by: Windows User

2557
ถอดบทเรี ยน

OSOI
รางวัลเหรี ยญทองแดง 25 เรื่ อง
โดย

ถวัลย์ มาศจรัส
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โครงการขยะทองคา 4 ป 4

1

“โรงเรียนบ๎านไรํ ถนนปัวน้ายาว- ตาบลอวนอาเภอ
ปัว จังหวัดนํานสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดนําน เขต 2 สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบัน นายรัตน์
จันทโคตร ดารงตาแหนํง ผู๎อานวยการโรงเรียนบ๎านไรํ ได๎ริเริ่ม
และสร๎างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา ด๎านการจัดกระบวนการ
เรียนรู๎ โครงการ “ขยะทองคา 4 ป 4 ส”โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การดาเนินการ ดังนี้
1.เพื่อเสริมสร๎างความรํวมมือของ 4 องค์กรและ
ขยายเครือขํายในการดาเนินโครงการ “ขยะทองคา
4ป4 ส”
2.เพื่อให๎นักเรียนได๎ความรู๎จากการทากิจกรรม
ตามโครงการ “ขยะทองคา 4ป4 ส”ทั้ง 8 กลุํมสาระการ
เรียนรู๎ และ 1 กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
3.เพื่อปลูกฝังเจตคติและคุณธรรมที่ดีในการ
ดาเนินโครงการ “ขยะทองคา 4ป4 ส”ให๎นักเรียนอยูํใน
สังคมได๎อยํางเป็นสุข โดยมีกลุํมเปูาหมาย รวมทั้งสิ้น
จานวน 416 คน ประกอบด๎วยนักเรียน จานวน 187 คน
ผู๎ปกครองนักเรียน จานวน 187 คน เจ๎าหน๎าที่โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพอวน จานวน 10 คน ผู๎บริหาร และ
เจ๎าหน๎าที่องค์การบริหารสํวนตาบลอวน จานวน 20 คน ผู๎นาชุมชนจาก 3 หมูํบ๎าน จานวน 12 คน เครื่องมือที่ใช๎
ในการประเมิน ได๎แกํ แบบสอบถาม จานวน 2 ฉบับ สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล ได๎แกํ คําร๎อยละ
(Percentage) คําเฉลี่ย(Mean)
ผลจากการดาเนินโครงการ ประสบความสาเร็จโดยสรุป ดังนี้
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1. ผลทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ๎ รียนอาทิ
1.1 นักเรียนสามารถเรียนรู๎จากการจัดกิจกรรมเรียนการสอนแบบบูรณาการกิจกรรมในโครงการ “ขยะ
ทองคา 4 ป 4 ส” ทั้ง 8กลุํมสาระการเรียนรู๎และ 1
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนด๎าน ส1. สร๎างคนเกํงในภาพรวมอยูํ
ในระดับมากที่สุด
1.2 นักเรียนสามารถเรียนรู๎จากการจัดกิจกรรม
เรียนการสอนแบบบูรณาการกิจกรรมในโครงการ “ขยะ
ทองคา 4 ป 4 ส”ทั้ง 8กลุํมสาระการเรียนรู๎และ 1 กิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียน ด๎าน ส 2. สร๎างคนดีมีการจัดกิจกรรมเพื่อ
สํงเสริมให๎นักเรียนได๎ค๎นคว๎าและเรียนรู๎ด๎วยตนเองรู๎จักการ
วางแผนรู๎จักการแก๎ปัญหารักการทางานมีความขยันรู๎จัก
ประหยัดมีความอดทนและมีความเอื้อเฟื่อแบํงปันพบวําในภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด
1.3 นักเรียนสามารถเรียนรู๎จากการจัดกิจกรรมเรียนการสอนแบบบูรณาการกิจกรรมในโครงการ “ขยะ
ทองคา 4 ป 4 ส”ทั้ง 8กลุํมสาระการเรียนรู๎และ 1 กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ด๎าน ส 3. สร๎างความสุข ซึ่งมีการจัด
กิจกรรมเพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนได๎รับสิ่งที่ดีในการดารงชีวิตทั้งอยูํที่โรงเรียนและที่บ๎าน โดยมีการจัดกิจกรรมที่
สํงเสริมให๎นักเรียนมีความสุข พบวํา ในภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด ฯลฯ

2.1 สํวนที่ 1 การสร๎างความรํวมมือ 4 ป ในการดาเนินการกิจกรรมในโครงการ “ขยะทองคา 4 ป 4 ส ทั้ง
8 กลุํมสาระการเรียนรู๎และ 1 กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน มีผลการดาเนินการพบวําในภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด
2.2 ครูสามารถจัดจัดกิจกรรมเรียนการสอนแบบบูรณาการกิจกรรมในโครงการ “ขยะทองคา 4 ป 4 ส”
ทั้ง 8กลุํมสาระการเรียนรู๎และ 1 กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ด๎าน ส1.สร๎างคนเกํงในภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด
2.3 ครูสามารถจัดกิจกรรมเรียนการสอนแบบบูรณาการกิจกรรมในโครงการ “ขยะทองคา 4 ป 4 ส”ทั้ง 8
กลุํมสาระการเรียนรู๎ และ 1 กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ด๎าน ส. 2 สร๎างคนดีมกี ารจัดกิจกรรมเพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนได๎
ค๎นคว๎าและเรียนรู๎ด๎วยตนเองรู๎จักการวางแผนรู๎จักการแก๎ปัญหารักการทางานมีความขยันรู๎จักประหยัดมีความ
อดทนและมีความเอื้อเฟื่อแบํงปันพบวําในภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด ฯลฯ
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2.ผลทีเ่ กิดขึน้ กับครูและบุคลากรในโรงเรียน อาทิ
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3..ผลทีเ่ กิดขึน้ กับโรงเรียน
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3.1 โครงการ “ขยะทองคา 4 ป 4 ส” ของโรงเรียนดาเนิน
โครงการได๎อยํางมีประสิทธิภาพและได๎รับการยอมรับจากองค์กรที่
รํวมโครงการ
3.2 โรงเรียนได๎รับรางวัล “การปฏิบัติเป็นเลิศโรงเรียนดีศรี
ตาบลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจาปีการศึกษา 2555”
จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานําน เขต 2 และเป็น
ตัวแทนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานําน เขต 2
เข๎าประกวดที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
3.3 โรงเรียนได๎รับรางวัล “โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจาปีการศึกษา
2556” จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานํานเขต 2 และ จากจังหวัดนําน เพื่อเข๎ารับโลํรางวัลจาก
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ฯลฯ
4..ผลทีเ่ กิดขึน้ กับชุมชน อาทิ
4.1 การสร๎างความรํวมมือ 4 ป ในการดาเนินการกิจกรรม
ในโครงการ “ขยะทองคา 4 ป 4 ส”ทั้ง 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎และ
1 กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน มีผลการดาเนินการพบวําในภาพรวมอยูํ
ในระดับมากที่สุด
4.2 ชุมชนให๎ความสาคัญและรํวมมือสํงเสริมในการพัฒนา
โครงการ “ขยะทองคา 4 ป 4 ส” ของโรงเรียนชุมชนมีความ
ภาคภูมิใจ มีความรู๎ความเข๎าใจในการสํงเสริมให๎บุตรหลานมีการ
พัฒนาโครงการ ได๎รับการสนับสนุนสนับสนุนงบประมาณจาก
องค์การบริหารสํวนตาบลอวน รํวมกับโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบลอวนและชุมชนมีการขยายเครือขํายที่เป็น
โรงเรียนและองค์กรฯลฯ

เกียรติภมู ิแหํงความสาเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
ดังกลําว ได๎รับรางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรสุ ภา
ประจาปี 2557
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ผูเ้ สนอนวัตกรรม; นายรัตน์ จันทโคตร ผูอ๎ านวยการโรงเรียนบ๎านไรํ
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A 36
รูปแบบพัฒนาผูเ๎ รียนสูอํ าชีพชํางตัดเย็บรองเท๎าหนัง

1.ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อคัดเลือกนักเรียนตามสมัครใจ
และตามความถนัดเข๎ารํวมโครงการ
3.จัดทาเอกสารประกอบการฝึก“ชํางตัด
เย็บรองเท๎าหนัง”
4.ติดตามผลการดาเนินและตรวจสอบ
คุณภาพผลผลิต (รองเท๎าหนัง)
5.นาเสนอผลงานและจาหนํายรองเท๎าซึ่ง
เป็นผลผลิตของนักเรียนตามโครงการ
6.สรุปและรายงานและเผยแพรํผลการ
ดาเนินงานของโครงการ

2557

ความสาคัญของการทางานอิสระที่มีมากมายในปัจจุบันการฝึกอาชีพ
อิสระที่ผู๎เรียนสนใจเป็นการสร๎างทักษะให๎ผู๎เรียนสามารถทางานและ
ตัดสินใจทางานที่ตนเองสนใจในอนาคตโดยมีแนวทางในการ
ดาเนินการ ดังนี้
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สพป. อุดรธานีเขต3 ปัจจุบันนายคาปลาย คาแพงราช ดารง
ตาแหนํงผู๎อานวยการโรงเรียนบ๎านผักตบประชานุกูล ได๎สร๎างสรรค์
และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด๎านการจัดกระบวนการเรียนรู๎
รูปแบบพัฒนาผูเ๎ รียนสูอํ าชีพชํางตัดเย็บรองเท๎าหนัง เพื่อเป็นการ
สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎รู๎จักอาชีพอิสระอยํางหลากหลายเป็นแนวทาง
หรือทางเลือกให๎ผู๎เรียนสามารถวางแผนการทางานในอนาคตได๎รู๎จัก

รางวัลเหรี ยญทองแดง 25 เรื่ อง | [Pick the date]

“โรงเรียนบ๎านผักตบประชานุกูลเลขที่158หมู1ํ 0ตาบลผักตบอาเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีสังกัด
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ผลทีเ่ กิดขึน้ กับครู โรงเรียนผู๎ปกครองและชุมชน อาทิครูเกิดความภาคภูมิใจในความสาเร็จของโครงการและ
ความรู๎ความสามารถของผู๎เรียนที่สามารถประยุกต์งานอาชีพที่เป็นภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ในการฝึกฝนอาชีพให๎กับ
ผู๎เรียน
โรงเรียนและ
ชุมชนท๎องถิ่นสามารถ
รํวมมือกันในการจัด
การศึกษา โรงเรียนประสบ
ความสาเร็จได๎รับการผอม
รับและได๎รับการคัดเลือก
จาก สพป.อุดรธานี เขต 3
ให๎ไปนาเสนอผลงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 62ในระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ได๎รับการคัดเลือกจาก
สพฐ.ให๎ไปนาเสนอผลงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 62ปีการศึกษา 2555
“สุดยอดเด็กไทยมุํงมั่น
สร๎างสรรค์แบบอยํางด๎วย
ปัญญา ”ในระดับชาติ ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เป็นต๎น
ผู๎ปกครองและชุมชนมีความภาคภูมิใจในการได๎มีสํวนรํวมในการพัฒนาในด๎านจัดการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนและผลิตภัณฑ์รองเท๎าหนังในชุมชนได๎เป็นที่รู๎จักอยํางกว๎างขวางยิ่งขึ้น
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เกียรติภมู แิ หํงความสาเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว ได๎รบั
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พื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ ผํานกระบวนการเรียนรู๎ที่
หลากหลายวิสัยทัศน์ คือ องค์กรการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล๎อม เพียบพร๎อมคุณธรรมจริยธรรม น๎อมนางาน
พระราชดาริ มุํงพัฒนาสูํมิติมาตรฐานสากล พันธกิจ ได๎แกํ
1. จัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานการศึกษาของชาติ
2. จัดกิจกรรมสํงเสริมศักยภาพผู๎เรียนด๎านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล๎อม ให๎มีคุณภาพในระดับสากล
3. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีจิตวิญญาณของการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค๎น
และมีความมุํงมั่นในการพัฒนาประเทศชาติ
4. จัดกิจกรรมสํงเสริมผู๎เรียนให๎มีคุณธรรม จริยธรรมมีความเป็นไทย มีคุณภาพอนามัยที่ดีและคุณลักษณะอัสํง
เสริมและพัฒนาการใช๎เทคโนโลยีและภาษาตํางประเทศตามเกณฑ์มาตรฐานสากล วัตถุประสงค์
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โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 345 หมูํ 2
ตาบลรอบเวียง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันนายการันต์ จันทรานันต์ ดารง
ตาแหนํง ผู๎อานวยการโรงเรียน ได๎สร๎างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา ด๎าน การจัดกระบวนการเรียนรู๎ “PCHSCR Best
Learning Process is the Important Focus of Study (
PrinessChulabhorn High School Chiang Rai Best Learning Process
is the important Focus of Study )” จนประสบความสาเร็จ
แนวคิดในการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว
สืบเนื่องมาจากการที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงราย ซึ่งจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

รางวัลเหรี ยญทองแดง 25 เรื่ อง | [Pick the date]
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 เพื่อเป็นการเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ๎า
ลูกเธอเจ๎าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ 3 รอบ
 เพื่อเป็นสถานศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาที่ฝึกทักษะความรู๎
ความสามารถของนักเรียนด๎าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล๎อมตั้งแตํวัยเยาว์ ซึ่งเป็นการเตรียมบุคลากรไว๎รองรับโครงการด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล๎อม ตั้งแตํวัยเยาว์ ซึ่งเป็นการเตรียม
 เพื่อเป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตัวอยํางในด๎านการฝึกอบรมนักเรียนให๎เป็นกุลบุตร กุลสตรี ที่
เพียบพร๎อมด๎วยจริยธรรมสามารถพึ่งพาตนเองได๎และเป็นประโยชน์ตํอสังคม โดยมีเปูาหมายให๎ ผู๎เรียนมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์และมาตรฐานการศึกษาของชาติ, ผู๎เรียนมีศักยภาพด๎านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล๎อม ในระดับสากล , ผู๎เรียนมีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค๎นและมุํงมั่นในการ
สร๎างสรรค์สิ่งที่ดีงามแกํสังคมและประเทศชาติ, ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีความเป็นไทย สุขภาพกาย
สุขภาพจิตที่ดีและคุณลักษณะที่พึงประสงค์, ผู๎เรียนและครูมีทักษะการใช๎เทคโนโลยีและภาษาตํางประเทศตาม
เกณฑ์มาตรฐานสากล, จัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์การจบหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาของชาติ, มุํงเน๎นความเป็น
เลิศทางด๎านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์,ผู๎เรียนมีจิตวิญญาณการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค๎น มีทักษะและกระบวนการ
คิดเชิงวิทยาศาสตร์อยํางตํอเนื่อง ,มีสุขภาพพลานามัยและบุคลิกภาพที่ดี,มีคุณธรรม จริยธรรมมีจิตสาธารณอยําง
ยั่งยืน, ปลูกฝังความเป็นไทย, พัฒนาทักษะการสื่อสารด๎วยภาษาตํางประเทศ,การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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วัตถุประสงค์ อาทิ
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 ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ผํานกระบวนการเรียนรู๎ที่ลงมือการปฏิบัติ สามารถสร๎างองค์ความรู๎ที่มีความหมายแกํตนเอง เกิดการค๎นพบ
ความรู๎และทักษะ ในศตวรรษที่ 21 ด๎วยตนเอง
 สามารถเรียนรู๎ และพัฒนาการเรียนรู๎ได๎จากประสบการณ์จริง คิดเป็น ทาเป็น แก๎ปัญหาอยํางเต็มตามศักยภาพ มุํงประโยชน์
สูงสุดให๎เกิดแกํผู๎เรียน
 การจัดการให๎ผู๎ เรียนเกิดการเรียนรู ผู๎เรียนแตํละคนไดพัฒนาตนเองสูงสุด ตามกาลังหรือศักยภาพของแตํละคน
 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 และการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพนักเรียน (LAS) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

2557

 กระบวนการแก๎โจทย์ปญ
ั หา โดยกระบวนการแก๎
โจทย์ปัญหา ซึ่งการแก๎โจทย์ปัญหาต๎องอาศัย
ความรู๎พื้นฐานทางคณิตศาสตร์การคิดวิเคราะห์ การเชื่อมโยงความรู๎
โดยอาศัยการฝึกฝนอยํางสม่าเสมอเพื่อให๎เกิดทักษะในการแก๎โจทย์ปัญหา
ในการจัดการเรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ได๎จัดการเรียน
การสอนให๎กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
เรื่องการแก๎โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ได๎เปิดสอนเสริม )กิจกรรม
CSG. (ให๎กับนักเรียนที่สนใจ และกลุํมที่ได๎รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข๎า
แขํงขันทักษะวิชาการทางคณิตศาสตร์
 กระบวนการเรียนรู๎โดยใช๎กิจกรรมแรลลี่สี่สหาย เพื่อให๎
นักเรียนสามารถนาขั้นตอนการแก๎ปัญหา

OSOI

PCSHSCR Best Learning Process is the Important
Focus of Study มีเปูาหมายสาคัญทีส่ ุด เพือ่ ให๎ผเู๎ รียนเกิดการเรียนรู๎
ดังนี้
กรอบแนวคิดในการพัฒนา PCSHSCR Best Learning
Process is the Important Focus of Study ที่แสดงให๎เห็นความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหวํางปัญหา แนวคิด
หลักการและทฤษฎีที่ใช๎, พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รํวมกับ สถาบันสํงเสริม
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.), และ
บริษัทแซส ซอฟท์แวร์(ไทยแลนด์)จากัด , ได๎ดาเนิน“โครงการสํงเสริมการใช๎บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum
Pathways” สรุปโดยยํอ ในแนวทางปฎิบัติ อาทิ

รางวัลเหรี ยญทองแดง 25 เรื่ อง | [Pick the date]

การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
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ของโพลยาไปใช๎ในการแก๎โจทย์ปัญหาโดยใช๎กิจกรรมแรลลี่สี่สหาย ซึ่งเป็น
เกมส์คณิตศาสตร์ที่สามารถแก๎ปัญหาโดยใช๎ยุทธวิธีการค๎นหาแบบรูป ฯ
 สื่อ ICT โดยใช๎สอื่ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ซงึ่
ทักษะทางคณิตศาสตร์ เป็นทักษะ
ที่เชื่อมโยงกับความรู๎เดิมกับสถานการณ์ใหมํในการแก๎ปัญหากับสิ่งที่เผชิญพร๎อมทั้งสามารถนาไปประยุกต์ใช๎กับ
ชีวิตประจาวันได๎ โดยได๎จัดให๎กับนักเรียนทุกระดับชั้นทาง ICT และในชํวงเวลา 18.30 – 20.00 น .สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
ผลงานที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการ PCSHSCR Best Learning Process is the Important Focus of Study
โดยสรุป อาทิ
 ด๎านคุณภาพผู๎เรียน อาทิ
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นโดยรวมคะแนนเฉลี่ ย ๓ ขึ้ น ทุ ก วิ ช าของปี ก ารศึ ก ษา
ที่ผํานมา ๒๕๕๔ ปีการศึกษา) – ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน(LAS) เพื่อการประกันคุณภาพนักเรียนภาพรวม ๕ กลุํมสาระการ
เรียนรู๎ คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โดยรวม ปีการศึกษา
๒๕๕๔–๒๕๕๕ สูงกวําคําเฉลีย่ ระดับจังหวัด สังกัดเขตพื้นที่ สพม.เขต ๓๖ และระดับประเทศ
ด๎านครูและบุคลากรทางการศึกษา อาทิ
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา หนํวยงาน สมศ ๓ รอบที่.ผํานการเมิน .
ในระดับดีมาก มาตรฐานที่ ๑๐ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพและเน๎น
ผู๎เรียนเป็นสาคัญ
ด๎านโรงเรียน อาทิ
 PCSHSCR Best Learning Process is the Important Focus of Study เป็นสํวนหนึ่งในการสํงผล
ให๎โรงเรียนได๎รับยกยํองเชิดชูเกียรติ ได๎รับรางวัลดีเดํนในระดับตํางๆ ดังนี้
รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง จากกระทรวงศึกษาธิการ
 สมเด็ จพระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุ มารี พระราชทานโลํ โครงการจั ดการเรียนรู๎ โดยใช๎ บทเรี ยน SAS
Curriculum Pathways จากองค์การเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ ประจาปี ๒๕๕๕ ฯลฯ
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เกียรติภมู แิ หํงความสาเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว ได๎รบั
รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจาปี 2557
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ผูเ้ สนอนวัตกรรม; นายการันต์ จันทรานันต์

ผู๎อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

A 45
“รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพือ่ ใช๎

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เลขที่ 1046 ถนนสนามบิน ตาบลเวียงอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
สังกัด สอศ.ปัจจุบัน นายสมคิด จีนจรรยา ดารงตาแหนํง ผู๎อานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ได๎สร๎างสรรค์
และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด๎านการจัดกระบวนการเรียนรู“๎ รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพือ่ ใช๎
จัดการเรียนการสอนสาหรับผู๎เรียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย”
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร๎างความรู๎และทักษะสาหรับผู๎เรียน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย มีองค์ประกอบการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน สรุปนาเสนอโดยยํอ ดังนี้
Simulatio
n
MAIP

Online

รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่พัฒนาขึ้นมีชื่อเรียกวํา SMOLA Model มีองค์ประกอบ
การเรียนการสอน 5 ขั้นตอน ได๎แกํ
ขัน้ ตอนที่ 1 Simulationเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีจุดมุํงหมายเพื่อให๎ผู๎เรียนเห็นภาพรวม
ของเนื้อหาที่ต๎องเรียนรู๎ เชํน โครงสร๎าง ชื่อสํวนประกอบและหลักการทางานเบื้องต๎น ในขั้นตอนนี้สามารถ
จัดการเรียนการสอนโดยใช๎กิจกรรมหลายวิธี เชํน ใช๎ชุด Simulation ศึกษาดูงานหรือการอบรม
ขัน้ ตอนที่ 2 MIAP เป็นการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในสถานศึกษาโดยใช๎
วิธีการสอนแบบ MIAPซึ่งในขั้นตอนนี้จัดการเรียนการสอนตามลาดับขั้นดังนี้
2.1 Motivation ขั้นกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนสนใจและอยากเรียนรู๎เนื้อหา

2557

Life Skills

Blended Learning

OSOI

Assessment
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2.2 Information ขั้นให๎เนื้อหาแกํผู๎เรียน
2.3 Applicationขั้นให๎ผู๎เรียนทาแบบฝึกหัดภาคทฤษฏีและทบทวนทักษะ
2.4 Progressขั้นตรวจสอบความสาเร็จของผู๎เรียนทั้งด๎านความรู๎และทักษะ
ขัน้ ตอนที่ 3 Onlineเป็นการจัดการเรียนการสอนผํานระบบออนไลน์ ในขั้นตอนนี้ให๎ผู๎เรียน
ได๎ทบทวนความรู๎ความเข๎าใจของตนเองหลังจากผํานกระบวนการเรียนการสอนมาแล๎วทั้ง 2 ขั้นตอนโดยผู๎เรียน
สามารถเรียนรู๎ด๎วยตนเองตามอัธยาศัยกับบทเรียนออนไลน์ที่ผู๎สอนได๎สร๎างขึ้นและสํงผํานไว๎ในระบบเว็บไซต์ www
: ctc.ac.th
ขัน้ ตอนที่ 4 Life Skills เป็นขั้นการฝึกทักษะชีวิตจริงในสถานประกอบการ ในขั้นตอนนี้จะแบํง
ผู๎เรียนเป็นกลุํมละประมาณ 3-4 คน เข๎าฝึกทักษะชีวิตจริง ที่มีสาระการเรียนรู๎ตรงกับเนื้อหาที่เรียนในสถาน
ประกอบการเฉพาะวันเสาร์ตลอดทั้งภาคเรียน
ขัน้ ตอนที่ 5 Assessment เป็นขั้นการวัดและประเมินผลผู๎เรียน ใช๎วิธีการวัดและประเมินผลเพื่อดู
พัฒนาการด๎านความรู๎และทักษะของผู๎เรียน โดยทาการประเมินผลกํอนเรียนระหวํางเรียนและหลังเรียน
การจัดการเรียนการสอนสาหรับผู๎เรีย นอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
พุทธศักราช 2546 สาขางานเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย หมวดวิชาชีพสาขาวิชา จานวน26
หนํวยกิตมีวัตถุประสงค์การเรียนการสอนเพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ มีทักษะปฏิบัติงานที่ถูกต๎องและมี กิจนิสัยที่ดีใน
การปฏิบัติงาน ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในสาขางานเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิค เชียงรายที่ผํานมา
คือ ขาดสื่อการสอน และอุปกรณ์ที่นามาใช๎จัดการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียน สํงผลทาให๎ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่า จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ ผู๎สอนจึงมีแนวคิดที่จะสร๎างและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ที่สามารถชํวยเสริมสร๎างความรู๎และทักษะให๎แกํผู๎เรียนอาชีวศึกษา ซึ่งจะทาให๎การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่ ชํวยเสริมสร๎างความรู๎และทักษะสาหรับ
ผู๎เรียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
2. เพื่อแก๎ปัญหาการขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา
3. เพื่อให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎แกํผู๎เรียนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
4. เพื่อให๎ได๎รูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน

ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน สถานประกอบการหรือผู๎เกี่ยวข๎องอาทิ
 สถานประกอบการมีสํวนรํวมในการฝึกอบรมผู๎เรียน
 เกิดความรํวมมืออยํางใกล๎ชิดระหวํางสถานศึกษากับสถานประกอบการ
 สถานประกอบการได๎บุคลากรที่มีคุณภาพตรงตามความต๎องการ
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางบุคลากรของสถานศึกษาและสถานประกอบการ
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ผลทีเ่ กิดขึน้ กับผู๎เรียน อาทิ
 ผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎ด๎วยตนเองตามระดับและอัตราการเรียนรู๎
 ผู๎เรียนสามารถสื่อสารได๎อยํางใกล๎ชิดกับครูผู๎สอน
 ผู๎เรียนสามารถแบํงเวลาเรียนได๎อยํางอิสระในการเรียนรู๎ตามอัธยาศัย
ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ด๎วยประสบการณ์จริงกับเครื่องมือ และครุภัณฑ์ที่ทันสมัย
ผู๎เรียนมีโอกาสเตรียมตัวเองกํอนเข๎าทางานจริงในสถานประกอบการ
ผลที่เกิดขึ้นกับครูผู๎สอนอาทิ
 ครูผู๎สอนลดหน๎าที่การสอนให๎น๎อยลง
 ครูผู๎สอนเพิ่มหน๎าที่เป็นผู๎อานวยความสะดวกในการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนมากขึ้น
 ครูผู๎สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีคุณภาพฯลฯ
ผลที่เกิดขึ้นกับผู๎บริหารสถานศึกษาอาทิ
 ผู๎บริหารไมํต๎องคํอยกากับการทาหน๎าที่ของครูผู๎สอน
สถานศึกษาเกิดการปรับปรุงพัฒนาในเชิงวิชาการ
 สถานศึกษารํวมมือกับชุมชนและสถานประกอบการจัดการศึกษาให๎แกํผู๎เรียน
อยํางมีคุณภาพตรงกับความต๎องการของชุมชนและสถานประกอบการฯลฯ
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โรงเรียนลาปางกัลยาณี เลขที่224 ถนนพหลโยธิน
ตาบลสวนดอก อาเภอเมืองลาปางจังหวัดลาปาง สังกัดสพม.
เขต 35 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
จังหวัดลาปางปัจจุบันนายธรณินทร์ เมฆศิริ ดารงตาแหนํง
ผู๎อานวยการโรงเรียนได๎สร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาด๎านการจัดกระบวนการเรียนรู๎หลอมลูกสนให๎สวย
ด๎วยเซรามิค
แรงบรรดาลใจดังกลําวมาจากการที่ จัง หวัดลาปาง
เป็ นจั ง หวัด ที่มี แรํ ดิน ขาวที่ มี คุณ ภาพและเป็ นแหํง เดี ยวใน
ประเทศไทย ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผาหรือเซรามิกส์ กระจายอยูํโดยทั่วไป เหตุที่ลาปาง
เจริญก๎าวหน๎าทางอุตสาหกรรมเซรามิกส์ จนถึงขั้นสํงเป็นสินค๎าออกได๎อยํางมหาศาลนั้น เนื่องจากบรรพบุรุษชาว
ลาปาง ได๎มีการผลิตและพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาที่เคยรุํงเรืองมาจากอดีต เป็นมรดกตกทอดสืบตํอกันมา ผลิตเซรา
มิกส์ประเภทตางๆเชน กระเบื้อง สุขภัณฑ เครื่องใชบนโตะอาหารโดยมีมูลคาการคาในป 2549 รวม 1,168.92 ล
านบาท คิดเปนมูลคาการจาหนายในประเทศ 663.76 ลานบาทและจาหนายในตางประเทศ 585.18 ลาน และ
จากบทสรุปผลความคิดเห็นของผู๎เข๎ารํวมการสัมมนาระดม ความคิดเห็น และเวทีพิจารณ์ การพัฒนาลาปางสูํเมือง
เซรามิกส์ของสานักงานจังหวัดลาปาง รํวมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์ลาปาง สรุปปัญ หาของการ
พัฒนาเซรามิกส์ลาปางคือ ขาดการสํงเสริมให๎คนท๎องถิ่นใช๎เซรามิกส์ และรักในงานเซรามิกส์ นอกจากนี้ยังขาดพลัง
ดึงดูดที่กํอให๎เกิดความยั่งยืน เชํน การเปิดสอนเทคนิคการปั้นเซรามิกส์ที่เริ่มตั้งแตํเยาวชนที่จะต๎องปลูกฝังคํานิยม
ให๎รู๎จัก และรักเซรามิกส์ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2553 จังหวัดลาปางไดการประกาศแผนยุทธศาสตรของจังหวัด
ลาปาง พัฒนาจังหวัดลาปางใหเปน ลาปางเมืองเซรามิกส์ โดยมีเปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อ เพิ่มผลิตภาพ และ

วัตถุประสงค์
 เพื่ อ ปลู ก ฝั ง และ
สํ ง เสริ ม ให๎ นั ก เรี ย นโรงเรี ย น
ล าปางกั ล ยาณี รู๎ จั ก และเห็ น
คุณ คํา ของเซรามิ กส์ ซึ่ งเป็น ภู มิ
ปั ญ ญ าวิ ช าชี พ ท๎ อ ง ถิ่ น ขอ ง
จังหวัดลาปาง
 เพื่อสํงเสริม และสนับสนุน การนาวัสดุในท๎องถิ่น มาใช๎จัดกระบวนการเรียนรู๎”ดินขาวลาปาง“
เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนให๎นักเรียนมีทักษะในการทางาน สามารถนาไปประกอบอาชีพได๎
ผลงานที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน
จากการดาเนินงานการจัดกระบวนการเรียนรู๎ เรื่องเครื่องปั้นดินเผาหรือเซรามิกส์ “หลอมลูกสนให๎สวย
ด๎วยเซรามิกส์” ได๎ผลงานที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน อาทิโรงฝึกงานกัลยาณีเครื่องเคลือบดินเผาใช๎สาหรับเป็น
แหลํงเรียนรู๎และฝึกปฏิบัติกระบวนการจัดการเรียนรู๎เริ่องเครื่องปั้นดินเผาหรือเซรามิกส์

2557

โรงเรียนลาปางกัลยาณี ได๎เล็งเห็นความสาคัญ ของการอนุรักษ์วัฒนธรรมผลิตเครื่องปั้นดินเผาหรือ
เซรามิกส์ที่เป็นงานอาชีพท๎องถิ่นของจังหวัดลาปาง จึงได๎นาสาระเกี่ยวกับวิธีการผลิตเครื่องปั้นดินเผา มาบรรจุไว๎
ในหลักสูตรของโรงเรียน ตั้งแตํปีพุทธศักราช เป็นต๎นมา จนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเ 2517วลา 40 ปี ได๎มีการ
พัฒนา ปรับปรุง กระบวนการเรียนรู๎ ให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาที่เป็นปัจจุบันมาโดยตลอด โดยกาหนดให๎
สาระงานชํางจัดการเรียนรู๎เรื่องเครื่องปั้นดินเผาหรือเซรามิกส์ ให๎กับนักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้นในรายวิชาพื้นฐาน
และสาหรับนักเรี ยนที่สนใจที่จะเรียนรู๎ม ากยิ่ง ขึ้ น ในรายวิชาเพิ่มเติม กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี โดยยึดแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ มาตรฐานชํวงชั้น เพื่อสนอง
เจตนารมณ์ของหลักสูตรและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน “มุํงพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการเรียนการสอน ได๎
มาตรฐานการศึกษาของชาติ” อยํางแท๎จริงตํอไป
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คุณคําของสินค๎าเซรามิกส์และหัตถอุตสาหกรรม บนฐานความรู๎และความเป็นอัตลักษณ์ของท๎องถิ่น (สานักงาน
จังหวัดลาปาง, 2553 : 7) ขึ้น

ผลสาเร็จจากการใช๎นวัตกรรม

OSOI

จากการดาเนินการจัดกระบวนการเรียนรู๎เรื่องเครื่องปั้นดินเผาหรือเซรามิกส์ “หลอมลูกสนให๎สวย ด๎วย
เซรามิกส์” ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่ให๎โอกาสผู๎เรียน ได๎เรียนรู๎ผํานการลงมือปฏิบัติ แก๎ปัญหา หรือศึกษา
ค๎นคว๎า สามารถสร๎างองค์ความรู๎ที่มีความหมายแกํตนเองตามสิ่งที่ชอบและสนใจ เกิดการค๎นพบความรู๎ด๎วยตนเอง
เป็นการจัดการเรียนรู๎ที่คานึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล เคารพในสิทธิและหน๎าที่ของผู๎เรียน มีการวางแผน
และออกแบบกิจกรรม ตลอดจนจัดประสบการณ์อยํางมีความหมายและเป็นระบบ มุํงประโยชน์สูงสุดให๎เกิดแกํ
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ผู๎เรียน เพื่อให๎สามารถเรียนรู๎ และพัฒนาการเรียนรู๎ และพัฒนาการเรียนรู๎ได๎จากประสบการณ์จริง คิดเป็น ทาเป็น
แก๎ปัญหาเป็นอยํางเต็มตามศักยภาพ กํอให๎เกิดการพัฒนาการด๎านตํางๆ ตามมาตรฐานการศึกษา ดังนี้

15

ด๎านผู๎เรียนอาทิ
1. ทาให๎นักเรียนมีคูํมือสาหรับศึกษาค๎นคว๎าและปฏิบัติงานตามรายวิชามีความตั้งใจเรียน
และสนุกสนานกับการปฏิบัติงานในขั้นตอนตําง ๆ
2.ขณะผลิตชิ้นงาน ทาให๎นักเรียนเห็นคุณคําและความสาคัญ ของการทางานตามกระบวนการทางาน
คุณคําของงานที่ลงมือทาด๎วยตนเอง
3.นักเรียนได๎รับการปลูกฝังนิสัยรักการทางาน ความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด ความ
ปลอดภัย ทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ พึ่งพาตนเองได๎ เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีขึ้นกับนักเรียน
4.นักเรียนนาแบบอยํางการทางานจากรายวิชาเครื่องปั้นดินเผาหรือเซรามิกส์ ไ ปประยุกต์ใช๎เป็นแนว
ทางการทางานในชีวิตประจาวัน และสามารถนาไปประกอบเป็นอาชีพได๎

ด๎านบุคลากร อาทิ
1. ครูผู๎สอน ใช๎เป็นคูํมือเตรียมการจัดการเรียนรู๎ เตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่อ งจัก ร ได๎พ ร๎อม กํอนการจัดการเรี ยนรู๎ และดาเนินการจั ดการเรี ยนรู๎ การให๎ คาปรึกษาการวัดผลและ
ประเมินผลได๎สะดวกและครบถ๎วนเพิ่มมากขึ้นกวําเดิม
2. ทาให๎ครูผู๎สอน ให๎คาปรึกษาแกํนักเรียนด๎วยความมั่นใจเพราะได๎เตรียมการไว๎ลํวงหน๎า
และเมื่อเตรียมพร๎อมจึงมีความแมํนยาในการจัดการเรียนรู๎ มีความแมํนยาในการให๎คาปรึกษา มีเวลาให๎ความ
สนใจนักเรียนมากขึ้น
3. เกิดความสะดวกกับครูที่เข๎าสอนแทนเพราะผู๎สอนแทนได๎เตรียมการได๎กํอนลํวงหน๎าฯลฯ
4. จากการที่ผู๎สอนได๎จัดกระบวนการเรียนรู๎กระบวนการตํางๆ รายวิชาเครื่องปั้นดินเผาหรือเซรามิกส์
ทาให๎ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ระหวํางวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2554 มาตรฐานด๎านการศึกษา
ตัวบํงชี้ที่ 7.4 ครูใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญาของท๎องถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู๎ครูผลิตสื่อนวัตกรรมโดยนาภูมิปัญญาท๎องถิ่นสอดแทรกในนวัตกรรมมีคุณภาพอยูํในระดับดีมาก

ด๎านสถานศึกษา
จากการสร๎างโรงฝึกงานกัลยาณีเครื่องเคลือบดินเผา สามารถใช๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ ศึกษากระบวนการทา
เครื่องปั้นดินเผา สํงผลให๎มาตรฐานการสร๎างสังคมแหํง การเรียนรู๎ ตัวบํง ชี้ที่ 13.1 มีการสร๎างและพัฒนาแหลํง
เรียนรู๎ภายในสถานศึกษาและใช๎ประโยชน์จากแหลํง เรียนรู๎ทั้ง ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู๎ของผู๎เรียนและบุคลากรสถานศึกษา รวมทั้งผู๎เกี่ยวข๎อง มีคุณภาพอยูํในระดับดีมาก

ฯลฯ

เกียรติภมู แิ หํงความสาเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว
ได๎รบั รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจาปี 2557

2557

จากการสร๎างโรงฝึกงานกัลยาณีเครื่องเคลือบดินเผา สามารถใช๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
เกี่ยวกับรื่องครื่องปั้นดินเผา ระหวํางนักเรียนกับนักเรียน ระหวํางนักเรียนกับครู และบุคคลภายนอก สํงผลให๎
มาตรฐานด๎านการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ตัวบํงชี้ที่ 13.2มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางบุคลากรในสถานศึกษา
ระหวํางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข๎องมีคุณภาพอยูํในระดับดีมาก
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ด๎านชุมชน

OSOI

ผูเ้ สนอนวัตกรรม; นายธรณินทร์ เมฆศิริ ผูอ๎ านวยการโรงเรียนลาปางกัลยาณี
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A 65
การพัฒนากระบวนการคิดเชิงบูรณาการในการเขียนเค๎าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์

OSOI
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ด๎วยชุดกิจกรรมหมวกสานผังมโนทัศน์ ของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พทิ ยา
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โ
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เลขที่ 388 ตาบลตลาด
อาเภอ เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัด สพม .
เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันนาย สุชาติ
หงส์ทอง ดารงตาแหนํง ผู๎อานวยการโรงเรียนสุราษฎร์
พิทยา ได๎สร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาด๎าน
การจัดกระบวนการเรียนรูก๎ ารพัฒนากระบวนการคิดเชิง
บูรณาการในการเขียนเค๎าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์
ด๎วยชุดกิจกรรมหมวกสานผังมโนทัศน์ ของนักเรียน
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
แนวความคิดในการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว มาจากความต๎องการในการ
แก๎ปัญหากรณีนักเรียนไมํสามารถเขียนเค๎าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ได๎ ซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให๎นักเรียนไมํ
สามารถทาโครงงานวิทยาศาสตร์ได๎ ทั้งนี้สืบเนื่องจากมีความสับสนในขณะคิดไมํสามารถจัดรวบรวมความรู๎ที่
กระจัดกระจายให๎เป็นระบบ การโต๎แย๎งทางความคิด การขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์ในข๎อมูลที่มีอยูํ ทาให๎ไมํ
สามารถคิดเชื่อมโยงบูรณาการแนวคิดเกําไปสูํแนวคิดใหมํได๎
เพื่อแก๎ปัญหาดังกลําวผู๎บริหาร คณะครูได๎นาชุดกิจกรรมหมวกสานผังมโนทัศน์มาเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนากระบวนการคิดที่กระจัดกระจายของนักเรียนให๎เป็นระบบและสามารถเขียนเค๎าโครง ของโครงงานในวิชา
ชีววิทยาได๎ วิธีการสร๎างระบบความคิดโดยการใช๎หมวก 6 ใบมาจัดการลาดับการคิดให๎เป็นขั้นตอนไมํสับสนหรือ
โต๎แย๎งขณะคิด มีการจาแนกความคิดออกเป็นด๎านๆและคิดอยํางมีคุณภาพ ทาให๎การคิดมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในการดาเนินการดังกลําวมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมหมวกสานผังมโนทัศน์ ให๎มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของโครงงานวิทยาศาสตร์ประกอบการเรียนวิชา ว 30241 ชีววิทยาเพิ่มเติม 1
ของนักเรียนกํอนและหลังใช๎หมวกสานผังมโนทัศน์
3. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีตํอการพัฒนากระบวนการคิดเชิงบูรณาการ ด๎วยชุดกิจกรรมหมวก
สานผังมโนทัศน์

นิยามศัพท์เฉพาะ

2. การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ชุดกิจกรรมหมวกสานผังมโนทัศน์หมายถึง การจัดการเรียนรู๎ที่ให๎ทา
กิจกรรมแผนผังมโนทัศน์แบบตํางๆภายใต๎กรอบของหมวกแตํละสีเพื่อเป็นเครื่องมือในการคิดสร๎างสรรค์โดยมี 4
ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ประกอบด๎วยขั้นรวบรวมความรู๎ ขั้นวิเคราะห์ความรู๎ ขั้นสังเคราะห์
ความรู๎ และขั้นเชื่อมโยงความรู๎
3.ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหมายถึ ง คะแนนที่ นั ก เรี ย นทาได๎ จ ากการทาโครงงานชี ว วิ ท ยา
ในเรื่ อ งการศึ ก ษาชี ว วิ ท ยา
4. ชุดกิจกรรม หมายถึง สื่อการสอนที่ครูเป็นผู๎สร๎างขึ้นประกอบด๎วยสื่อหลายขั้นตอน เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎
ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมด๎วยตนเอง เกิดการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง โดยครูเป็นผู๎ให๎คาแนะนาชํวยเหลือและมีสํงเสริมให๎
ผู๎เรียนได๎รับความสาเร็จ
5. การคิดเชิงบูรณาการหมายถึง การคิดเชื่อมโยงศาสตร์และความรู๎ด๎านตําง ๆเข๎ากับแกนหลักสํงผลให๎
การคิดกระจํางชัด

2557

ควบคุมความคิดให๎สมาชิกในกลุํมคิดไปในทางเดียวกันแก๎ปัญหาการขัดแย๎งในขณะคิดและการใช๎แผนผังมโนทัศน์
เป็นกรอบวิธีคิด
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1 .หมวกสานผังมโนทัศน์ หมายถึง การนาหมวก ใบมาทาการเชื่อมโยงกับแผนผังมโนทัศน์ เพื่อ 6

ใช๎ทฤษฎีหมวก 6 ใบ เพื่อจัดระบบความคิดที่กระจัดกระจายของผู๎เรียน บูรณาการกับการจัดการเรียนรู๎
ด๎วยแผนผังมโนทัศน์เพื่อให๎นักเรียนได๎คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดเชื่อมโยงสูํความคิดใหมํ ภายใต๎การคิดทีละ
ด๎านดังนั้นในการออกแบบกิจกรรมจึงเรียงลาดับความคิดของกิจกรรมเพื่อสร๎างระบบการคิดจากนามธรรมเป็น
รูปธรรม ตั้งแตํการสร๎างมิติด๎านการคิด ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 สร๎างประสบการณ์ของความรู๎
กิจกรรมที่ 3 และกิจกรรมที่ 4 สร๎างมิติความคิดจากประสบการณ์ที่ได๎รับ
กิจกรรมที่ 5 สร๎างมิติด๎านเจตคติทางสมองจากวิธีการคิดเชิงบูรณาการ
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การออกแบบนวัตกรรม
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กิจกรรมที่ 6 สร๎างมิติด๎านลาดับความคิด

2557
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ผลการใช๎นวัตกรรมทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ๎ รียน ครู ผูบ๎ ริหารสถานศึกษา ชุมชน หรือผูท๎ เี่ กีย่ วข๎อง
ประโยชน์ตอํ ผู๎เรียน อาทินักเรียนได๎รับรางวัลระดับโลกระดับนานาชาติและระดับประเทศ ได๎แกํ
ปีการศึกษา 2555 โครงงานเรื่องหอยทากสยามในสวนยางพาราได๎รับรางวัลระดับโลกรางวัลGrand Award
ลาดับsecond place ในเวทีIntel ISEF 2012 จากงานมหกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก
Intel ISEF 2012 : Intel International Science and Engineering Fair 2012 จัดขึ้นเดือนพฤษภาคม 2555
ณเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาฯลฯ
ประโยชน์แกํเพือ่ นครูอาทิเป็นวิทยากรเรื่องการทาโครงงานวิทยาศาสตร์จัดโดยสพป. เขต2
สุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่22กรกฎาคม2554
เป็นวิทยากรเรื่องการทาโครงงานวิทยาศาสตร์จัดโดยกลุํมโครงการห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์เมื่อวันที่6
มิถุนายน2554
เป็นวิทยากรเรื่องการจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์จัดโดยกลุํมโรงเรียนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับ
ภาคใต๎ตอนบน28-29พฤษภาคม2554ฯลฯ
ประโยชน์แกํชาติอาทิ
นาผลงานประดิษฐ์คิดค๎นเรื่องแผํนเยื่อคอมโพซิสไปรํวมจัดแสดงผลงานในงานวันนักประดิษฐ์แหํงชาติ
จัดโดยสานักงานสภาวิจัยแหํงชาติเมื่อวันที่2- 5กุมภาพันธ์2556
นาผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาหนังเทียมจากเซลลูโลสเจลด๎วยซิงค์ออกไซด์นาโนคอมโพซิสไปรํวมจัด
แสดงผลงานในงานวันนักประดิษฐ์แหํงชาติจัดโดยสานักงานสภาวิจัยแหํง ชาติ
เป็นวิทยากรถํายทอดความรู๎ผํานรายการของโทรทัศน์ครูในตอนสอนระบบคิดด๎วยก๎างปลาคูํและ
หมวก6 ใบเผยแพรํแกํครูผู๎บริหารบุคลากรทางการศึกษาและผู๎ชมทั่วประเทศไทย

OSOI

เกียรติภมู แิ หํงความสาเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว ได๎รบั
รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจาปี 2557
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ผูเ้ สนอนวัตกรรม; นายสุชาติ หงส์ทอง

ผู๎อานวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

A 108
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โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยเลขที่ 1ซอยเจริญกรุง 57
ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวาเขตสาทรจังหวัดกรุงเทพมหานคร
สังกัด สพม. กรุงเทพมหานครเขต21 สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบนั นางสาวสุปราณี
ไกรวัตนุสสรณ์ ดารงตาแหนํงผู๎อานวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยได๎
สร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาด๎านการจัดกระบวนการ
เรียนรู“๎ โครงงานสร๎างสรรค์เพือ่ บริการสังคม”
การดาเนินการดังกลําวสืบเนื่องมาจาก การประเมินคุณภาพการศึกษาของไทยโดยหนํวยงาน
ภายในประเทศได๎แกํสานักทดสอบทางการศึกษา(สทศ.) และสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(สมศ.) รวมทั้งผลจากโครงการประเมินผลนานาชาติ (Programme for International Student
Assessment : PISA ) ของสถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียืนยันตรงกันวําเด็กไทยยังมีปัญหา
ในด๎านการคิดเป็นทาเป็นแก๎ปัญหาได๎อีกทั้งกระแสต๎องการพัฒนาคุณภาพเด็กไทยให๎มีความพร๎อมเข๎าแขํงขันใน
เวทีอาเซียนและเวทีโลกได๎สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการจึงจัดให๎มีโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล(World–Class Standard School) และกาหนดให๎โรงเรียนในโครงการดาเนินการพัฒนา
หลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรู๎เพื่อเพิ่มสาระที่เกี่ยวข๎องกับความรู๎ทักษะและคุณลักษณะตามมาตรฐานสากล
โดยกาหนดรูปแบบการจัดการเรียนรู๎เป็นแบบการศึกษาค๎นคว๎าอิสระ (Independent Study : IS) เพื่อจัดการ
เรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกและมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยตระหนักความสาคัญดังกลําวจึงได๎สร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
โครงงานสร๎างสรรค์เพือ่ บริการสังคมดังกลําวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญ ประกอบด๎วย

รางวัลเหรี ยญทองแดง 25 เรื่ อง | [Pick the date]

โครงงานสร๎างสรรค์เพือ่ บริการสังคม
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1. เพื่อจัดทาหลักสูตรและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่เสริมสร๎างผู๎เรียนให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ
กระบวนการเรียนรู๎แบบโครงงานมีทักษะกระบวนการคิดผลิตผลงานที่ตนสนใจอยํางสร๎างสรรค์มีความสามารถใน
การแก๎ปัญหาการใช๎เทคโนโลยีและการทางานรํวมกับผู๎อื่นมีจิตสาธารณะมีสานึกในการทาประโยชน์เพื่อชุมชน
สังคมและประเทศชาติ
2. เพื่อศึกษาคุณภาพของเอกสารและสื่อประกอบการเรียนรู๎รายวิชาโครงงานสร๎างสรรค์เพื่อบริการสังคม
3. เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารหลักสูตรที่สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการเพื่อการสร๎างสรรค์
ผลงานเพื่อบริการสังคมอยํางมีระบบมีจิตสาธารณะมีสํวนรํวมรับผิดชอบตํอสังคมโลกโดยกาหนดกรอบแนวคิดการ
พัฒนา ไว๎ดงั นี้

ผลสาเร็จจากการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม
ผู๎เรียนมีความรู๎สมรรถนะและคุณลักษณะทีพ่ งึ
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ประสงค์อาทิ
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ด๎านความรู๎ความเข๎าใจกระบวนการ
เรียนรู๎แบบโครงงานสอบผํานเกณฑ์ร๎อยละ 100
ด๎านมีทักษะกระบวนการคิดผลิตผลงานที่ตนสนใจอยําง
สร๎างสรรค์มีความสามารถในการแก๎ปัญหาการใช๎เทคโนโลยี
และการทางานรํวมกับผู๎อื่นผํานการทาโครงงานสร๎างสรรค์
เพื่อบริการสังคมทุกระดับชั้นฯ

ครูทกุ ระดับชัน้ มีความสามารถในการจัดการเรียนรูโ๎ ครงงานสร๎างสรรค์เพือ่ บริการสัง คมและมีความพึง

พอใจฯ
โรงเรียนมีรปู แบบการบริหารจัดการที่สงํ เสริมการจัดการเรียนรูแ๎ บบบูรณาการเพือ่ เพือ่ การสร๎างสรรค์
ผลงานเพือ่ บริการสังคมการมีจติ สาธารณะมีสวํ นรํวมรับผิดชอบตํอสังคมโลกฯ
ผู๎เกี่ยวข๎องจากทุกภาคสํวนพึงพอใจตํอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนรู๎
และประสิทธิผลที่เกิดขึ้นรวมทั้งเป็นที่ยอมรับของหนํวยงานภายนอกที่เกี่ยวข๎องโดยได๎รับรางวัลและการยกยํอง
เชิดชู ดังตํอไปนี้

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(2555) ในระดับคุณภาพดีมาก 11 ตัวบํงชี้และในในระดับ
คุณภาพดี 1 ตัวบํงชี(้ ตัวบํงชีท้ ี่ 5 ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเ๎ รียน) จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) 5) ได๎รับรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเดํนด๎านพลังงานระดับ 5 ดาวพร๎อมเงิน
สด 100,000 บาทตามโครงการคืนโลกสดใสลดใช๎พลังงานประจาปี 2556 จัดโดยจากการไฟฟูานครหลวง

ฯลฯ

2557

รางวัลพระราชทานในโครงการการคัดเลือกสถานศึกษาเพือ่ รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา
ขนาดใหญํประจาปีการศึกษา 2555
รางวัล Thailand Energy Awards 2012 ด๎านผู๎สํงเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาประจาปี 2555 จากกระทรวงพลังงาน
รางวัลสถานศึกษาที่มีผลงานดีเดํนในการแขํงขันประกวดในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
กลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 62 ประจาปี 2555

รางวัลเหรี ยญทองแดง 25 เรื่ อง | [Pick the date]

ผูบ๎ ริหารและโรงเรียน

ผูเ้ สนอนวัตกรรม; นางสาวสุปราณี ไกรวัตนุสสรณ์ ผู๎อานวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

OSOI

เกียรติภมู แิ หํงความสาเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว ได๎รบั
รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจาปี 2557
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รถเข็นชํวยยกถังน้าดืม่ ใสํเครือ่ งทาน้าเย็น

23

วิทยาลัยการอาชีพพิมาย เ ล ข ที่ 4 3 0 ห มูํ 1 4
ถนนพิมาย-ชุมพวงตาบลในเมือง อ าเภอพิ มายจั ง หวั ด
นครราชสีมา สังกัด สอศ. ปัจจุบัน นายทัศนา เพลงสันเทียะ
ด ารงต าแหนํ ง ผู๎ อ านวยการวิ ท ยาลั ย ได๎ ส ร๎ า งสรรค์ แ ละ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษาด๎านสิ่งประดิษฐ์สื่อและเทคโนโลยี
การศึ กษา “รถเข็ น ชํ ว ยยกถัง น้าดื่ม ใสํเ ครื่ อ งท าน้าเย็ น ”
ที่มาของความคิดสร๎างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาดังกลําว เกิดมาจากการที่วิทยาลัยการอาชีพพิมาย
สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรรมการการอาชี ว ศึ ก ษามี ห น๎ า ที่
จั ด การเรี ย นการสอนสายอาชี พ ให๎ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาเป็ น
ชํางฝีมือจึงมีกระบวนการเรียนการสอนเป็นเรื่องเป็นชิ้นงาน
เป็นโครงการหรือสิ่งประดิษฐ์โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติงาน
แบบPDCA มีการวางแผนการปฏิบัติงานจริงตามที่วางไว๎
การตรวจสอบทดลองผลงานที่ได๎สร๎างขึ้นนาไปปรับปรุงแก๎ปัญหาทาให๎เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์จดบันทึกการ
แก๎ปัญหาและรายงานผลเป็นรูปเลํมเอกสาร 5 บทอยํางเป็นระบบ
จากกระบวนการดังกลําวทาให๎นักเรียนนักศึกษาและครูเกิดแนวคิดในการสร๎างนวัตกรรมตํางๆทั้งใหมํและ
พัฒนาตํอยอดเพื่อให๎เกิดกระบวนการเรียนรู๎ซึ่งตามทฤษฎีการเรียนรู๎ของBloom (Bloom's Taxonomy) ขั้นที่ 5
คือการสัง เคราะห์ (Synthesis) สามารถนาสํวนตํางๆมาประกอบเป็นรูปแบบใหมํได๎ให๎แตกตํางจากรูปเดิมเน๎น

1.เพื่อวิจัยและพัฒนารถเข็นชํวยยกถังน้าดื่มใสํเครื่องทาน้า
2.เพื่อนักเรียนนักศึกษา ครูนาความรู๎ทักษะมาประยุกต์ใช๎
งานให๎เกิดชิ้นงาน
ในการด าเนิ น การในเรื่ อ งดั งกลํ า ว มี ก ระบวนการในการ
พัฒนาผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม“รถเข็นชํวยยกถัง น้าดื่มใสํ
เครื่องทาน้าเย็น”มาตามล าดั บ ดั ง ภาพประกอบการอธิ บ าย ดั ง นี้
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โครงสร๎ างใหมํ โดยการลงมือ ปฏิบัติจ ริงและนาไปประยุกต์ใ ช๎ง านจะทาให๎ ผู๎เรียนเกิดความเข๎า ใจและสามารถ
สร๎างสรรค์ความคิดใหมํๆสามารถจดอนุสิทธิบัตรและตํอยอดสูํเชิงพาณิชย์ดังทฤษฎี TRIZ (Theory of Inventive
Problem Solving) หรื อ ทฤษฎี ก ารแก๎ ปัญ หาเชิ ง ประดิ ษ ฐกรรมโดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ สาคั ญ สองประการ
ประกอบด๎วย

OSOI

ภาพขวาบนรับประทานรางวัลจากพระเจ๎าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ๎าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์
2556 ณ ห๎างสรรพสินค๎าเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพฯ
ชนะเลิศ HONOR AWARD และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 การ
ประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุนํ ใหมํระดับชาติประจาปีการศึกษา
2556 ประเภทที่ 1 สิง่ ประดิษฐ์เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิต
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ซ๎าย : สาธิตการทางานตํอ นาย จาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ 9 การสาธิตตํอ
ทําน
ขวา : ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรกั ษ์ เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันที่ 21 มีนาคม
2557 ณ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ เพื่อสั่งผลิตจานวน 20 คัน
แบบสแตนเลส เป็นเงิน 200,000 บาท ไว๎ใช๎ในสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เกียรติภมู แิ หํงความสาเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว ได๎รบั
รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจาปี 2557

OSOI

ผูเ้ สนอนวัตกรรม; นายทัศนา เพลงสันเทียะ ผู๎อานวยการวิทยาลัยการอาชีพพิมาย
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วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร เลขที่ 50 ถนน ปิ่นดาริห์
ตาบลในเมือง อาเภอ เมือง จังหวัดกาแพงเพชร สังกัด สอศ. ปัจจุบัน
นายมานิตย์ มณีโชติ ดารงตาแหนํง ผู๎อานวยการวิทยาลัยเทคนิค
กาแพงเพชร ได๎สร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาด๎านสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา “เตียงผู๎ปวุ ยโรคอัมพาต”จนประสบความสาเร็จ
ด๎วยสภาพวิถีชีวิตของสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งเรื่อง
สภาพสิ่งแวดล๎อม การดารงชีวิตเปลี่ยนไปจากความเป็นอยูํเดิมจากที่
เคยมีมาในอดีตหลายเรื่องไมํวําจะเป็นในเรื่องชีวิตความเป็นอยูํอาหาร
การกินหรือการทางานซึ่งเป็นผลจากสภาพความเจริญทางสังคมที่
เปลี่ยนไปซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปอยํางหลากหลายเชํนการออก
กาลังกายหรือการรับประทานอาหารบางชนิดอาจทาให๎เกิดโทษเชํนอาหารที่มีไขมันสูง อาจจะทาให๎เกิดเส๎นเลือด
อุดตันที่หัวใจได๎
สภาพการณ์ดังกลําวสํงผลให๎ในปัจจุบันพบวําสุขภาวะของคนไทยตกอยูํในสภาวะที่มีไขมันสูงและมีโรค
เส๎นเลือดอุดตันในคนหนุํมสาวเพิ่มมากขึ้นอยํางรวดเร็ว ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการขาดการรักษาสุขภาพที่ดีซึ่ง
นาไปสูํปัญหาอื่นๆตามมา อาทิ การเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบตันหรืออัมพฤกษ์อัมพาตจากผลการวิจัยชุมชนใน
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เตียงผู๎ปวุ ยโรคอัมพาต
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ประเทศไทยพบวํามีผู๎ปุวยโรคอัม
พฤกษ์อัมพาตในผู๎ที่อายุ45ปีขึ้นไป
ประมาณ17.8คนใน1,000คนและ
ปัจจุบันพบวําผู๎ที่มีอายุน๎อยกลับมี
โอกาสเสี่ยงเป็นโรคทางสมองและ
ระบบประสาทมากขึ้นๆทาให๎คน
ไทยมีอัตราเสียชีวิตจากโรคหลอด
เลือดสมองตีบตันหรืออัมพฤกษ์
อัมพาตเพิ่มขึ้นไปด๎วย

27

ผู๎ปุวยอัมพาตโดยทั่วๆไป
จะมีอัตราตายประมาณร๎อยละ2025ของผู๎ปุวยทั้งหมดดังนั้นในปี
หนึ่งๆประชากรไทยจะมีผู๎ปุวย
อัมพาตเพิ่มขึ้นปีละราว 1 แสนคน
ทุกปี(รายงานการศึกษาสุขภาพ
ประจาปี2554,กระทรวง
สาธารณสุข) ซึ่งต๎องใช๎
งบประมาณในการรักษาผู๎ปุวย
ดังกลําวในแตํละปีไมํใชํน๎อยอีกทั้ง
ยังเป็นภาระในการดูแลของผู๎เกี่ยวข๎องดังนั้นจะเห็นได๎วําปัญหาของของเรื่องสุขภาพโรคภัยที่เกี่ยวกับโรคอัมพาตจึง
เป็นปัญหาใหญํและเป็นปัญหาสาคัญทางสาธารณสุขของประเทศ
เพื่อเป็นการชํวยเหลือสังคมด๎านสุขภาวะโดยเฉพาะผู๎ปุวยอัมพาตที่ต๎องอยูํบนเตียงเป็นเวลานานทาให๎เกิด
ปัญหาเรื่องแผลที่เกิดจากการกดทับซึ่งต๎องเสียเวลาและแรงงานของพยาบาลหรือญาติผู๎ปุวยในกรณีหากผู๎ปุวยต๎อง
กลับไปดูแลรักษาตํอที่บ๎านทาหน๎าที่ขยับพลิกตะแคงตัวผู๎ปุวยทุกๆ2ชั่วโมงเพื่อเปลี่ยนตาแหนํงจุดกดทับและระบาย
ความชื้นที่สะสมขึ้นจากการที่อยูํตาแหนํงเดิมเป็นระยะเวลาหนึ่งที่ต๎องใช๎เวลาในการดูแลอยํางตํอเนื่องยาวนาน
เป็นภาระทั้งด๎านเวลาในการดูแลจานวนเตียงที่ต๎องสารองให๎ผู๎ปุวยและคําใช๎จํายการรั กษาไมํวําทั้งทางโรงพยาบาล
และการดูแลโดยตัวของญาติผู๎ปุวยเองซึ่งล๎วนแตํเป็นภาระหนักทั้งสิ้น
ด๎วยความตระหนักในปัญหาดังกลําววิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชรซึ่งเป็นสถานศึกษาที่
เปิดสอนในด๎านเทคโนโลยีในสาขาวิชาตํางๆซึ่งมีความพร๎อมในหลายด๎านได๎พิจารณาเห็นวําวิทยาลัยฯสามารถ
ประยุกต์การเรียนการสอนที่มีปกติให๎สามารถสร๎างสรรค์ผลงานที่ชํวยเหลือสังคมได๎จึงเกิดโครงการดังกลําวนี้ขึ้น
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เพื่อชํวยเหลือผู๎ปุวยให๎ได๎รับการดูแลที่ถูกต๎องและแบํงเบาภาระผู๎ที่เกี่ยวข๎องทุกฝุายซึ่งจะมีผลตํอการลดโอกาสที่จะ
เกิดแผลกดทับได๎โดยใช๎กระบวนการศึกษาอยํางเป็นระบบตามขั้นตอน
ตั้งแตํการออกแบบที่กาหนดให๎สามารถสํวนประกอบหาได๎จาก
ภายในประเทศ,การกาหนดวัสดุที่ใช๎ในการผลิตทาให๎ต๎นทุนในการผลิต
เตียงที่ออกแบบสร๎างขึ้นนี้มีราคาคํอนข๎างต่า
หลักการทางานของเตียงฯสามารถทางานได๎โดยการควบคุมด๎วย
รีโมทคอนโทรลและจากแผงควบคุมตามปกติเพื่อให๎สามารถพลิกตะแคง
ตัวผู๎ปุวยได๎จากทํานอนหงายไปสูํตาแหนํงการพลิกตัวตะแคงทั้งทางซ๎าย
และขวาสามารถยกพยุงผู๎ปุวยขึ้นลงจากทางด๎านบนและลํางของลาตัวด๎วย
สามารถลดภาระงานให๎กับ
ผู๎ดูแลได๎เป็นอยํางดีและยังสามารถยกตัวผู๎ปุวยขึ้นจากเตียงสูํ
รถเข็นซึ่งลดภาระการใช๎แรงงานของผู๎ดูแลและลดความเจ็บปวดของผู๎ปุวย
จากการสัมผัสได๎
จากการประยุกต์ใช๎กระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาตํางๆที่เกี่ยวข๎องที่เข๎ารํวมในการสร๎างทาให๎ได๎ผลงานเตียง
ฯดังกลําวถือวําได๎ตอบสนองตํอสังคมและที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือนอกจากรูปแบบและหลักการทางานของเตียง
ที่ผลิตสร๎างขึ้นเองนี้เป็นการศึกษาค๎นคว๎าและดาเนินการจากการเรียนการสอนภายในวิทยาลัยแล๎วจากการสืบค๎น
ยังถือเป็นรูปแบบแรกสามารถกลําวได๎วํายังไมํมีผู๎ใดที่ผลิตสร๎างในรูปแบบนี้ขึ้นมากํอนเลยโดยมี วัตถุประสงค์สาคัญ
อาทิ
1.เพื่อใช๎เป็นเตียงสาหรับผู๎ปุวยอัมพาตชํวยในการพลิกตัวผู๎ปุวยและแบํงเบาภาระการดูแลของผู๎ที่ทา
หน๎าที่ดูแลรักษา
2.เพื่อศึกษาคุณภาพในการออกแบบเตียงผู๎ปุวยอัมพาต
3.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใช๎งานของเตียงสาหรับผู๎ปุวยอัมพาตที่ออกแบบขึ้นใหมํนี้
4.เพื่อเป็นแนวทางสาหรับการสร๎างและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมภายในประเทศโดยสถานศึกษาที่
สามารถพัฒนาสูํการพาณิชย์ได๎ลดการภาระนาเข๎าตามนโยบายของรัฐ
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เตียงผู๎ปุวยอัมพาตปูองกันแผลกดทับเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อชํวยลดปัญหาการเกิดแผลกดทับของ
ผู๎ปุวยโรคอัมพาตจากการนอนในทําเดิมเป็น
เวลานานให๎สามารถพลิกตัวผู๎ปุวยจากทํานอนหงาย
ตามปกติไปสูํทําตะแคงได๎ทั้งด๎านซ๎ายและขวาซึ่ง
นอกจากจะชํวยลดการเกิดปัญหาแผลกดทับของตัว
ผู๎ปุวยแล๎วยังชํวยแบํงเบาภาระของผู๎ดูแลและแพทย์
ผู๎ทาการรักษาโดยขั้นตอนการพลิกตัวผู๎ปุวยอาศัย
การออกแบบและใช๎กาลังงานจากเครื่องกลไมํ
จาเป็นต๎องใช๎คนจานวนมากในการพลิกตัวหรือขน
ย๎ายผู๎ปุวยขึ้นลงจากเตียง
ในการออกแบบได๎ใช๎หลักการทางด๎านวิศวกรรมเข๎ามาชํวยตั้งแตํขั้นตอนออกแบบพื้นฐานในการเขียนแบบ
หลักการทางานการสร๎างแบบจาลองการทางานและการกาหนดชิ้นสํวนสํงกาลังตํางๆโดยการออกแบบยึดถืออยูํบน
หลักการลดรายจํายให๎มีราคาการผลิตต่าที่สุดเพื่อให๎เป็นต๎นแบบที่สามารถนาไปใช๎เพื่อการผลิตสร๎างที่ใดก็ได๎ในทุก
พื้นที่จังหวัดเพราะวัสดุและชิ้นสํวนที่ออกแบบสร๎างเตียงฯนี้ใช๎วัสดุที่มีในท๎องตลาดทั่วไปโดยการพัฒนาทา
ตามลาดับขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ระบบการทางานของเตียงฯสามารถแบํงแยกได๎เป็นสํวนใหญํๆได๎ดังนี้คือโครงสร๎างหลัก, ระบบกลไกชํวย
พลิกตัวและยกพยุงตัวผู๎ปุวยระบบสํงกาลังและระบบควบคุมการทางาน ซึ่งในการพัฒนาเตียงขึ้นมานี้ได๎พัฒนาเป็น
3ระยะคือชํวงที่1พัฒนาระบบการพลิกตัวผู๎ปุวยชํวงที่2พัฒนาระบบการสํงกาลังและเพิ่มเติมการยกพยุงตัวผู๎ปุวยใน
ตาแหนํงนั่งและชํวงที่3พัฒนาระบบยกตัวผู๎ปุวยขึ้นลงจากเตียงสูํรถเข็นโดยเตียงที่ผลิตสร๎างออกมานี้สามารถรับ
น้าหนักของผู๎ปุวยได๎สูงสุด 80 กิโลกรัมควบคุมการทางานของระบบการพลิกตัวผู๎ปุวยทาได๎ทั้งรีโมทคอนโทรลและ
จากแผงควบคุมตามปกติโดยทุกขั้นตอนการพัฒนาดังกลําวเกิดจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนทางด๎าน
วิชาชีพที่จัดการภายในวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชรทั้งสิ้น

เกียรติภมู แิ หํงความสาเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว ได๎รบั
รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจาปี 2557
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B 93
“Bio Battery:พลังงานสะอาด ปลอดภัย ใสํใจสิ่งแวดล๎อม”

วัตถุประสงค์สาคัญ ประกอบด๎วย
1.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารละลายอิเล็กโทรไลต์จากพืชในท๎องถิ่น
2.เพื่อพัฒนาแบตเตอรี่ชีวภาพแบบบางด๎วยสารละลายอิเล็กโทรไลต์จากพืชในท๎องถิ่นให๎สามารถ
นาไปใช๎งานได๎จริง

2557

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร เป็นสถาบันการศึกษาหนึ่งที่ได๎มีสํวนรํวมในการปลุกจิตสานึกให๎นักเรียน
ตระหนักถึงความสาคัญของการมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมในชุมชน รวมไปถึงการใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํใน
ท๎องถิ่นให๎เกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบกับการจัดการเรียนรู๎ในโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารเน๎นให๎นักเรียนได๎
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด๎วยตนเองผํานการเรียนรู๎โดยใช๎โครงงานเป็นฐาน จึงนามาซึ่งแนวคิดในการพัฒนาแบตเตอรี่
ชีวภาพแบบบางด๎ วยสารอิ เล็ กโทรไลต์ จากพื ชในท๎อ งถิ่ น ซึ่ง แบตเตอรี่ ถือ เป็น อุป กรณ์ที่ มี ค วามสาคัญ ตํอ การ
ดารงชีวิตของมนุษย์เป็นอยํางมาก หากเราสามารถลดปริมาณสารเคมีที่เป็นโลหะหนักและกรดอนินทรีย์ ที่เป็น
สํวนประกอบสาคัญในแบตเตอรี่ได๎ จะสํงผลให๎มนุษย์สามารถใช๎เทคโนโลยีจากอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ไ ด๎อยําง
ปลอดภัย และชํวยลดมลพิษในสิ่งแวดล๎อมได๎อีกด๎วย
ทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาแบตเตอรี่ให๎เป็นมิตรกับมนุษย์และสิ่ง แวดล๎อม คือ การพัฒนาแบตเตอรี่
ชีวภาพแบบบางด๎วยสารละลายอิเล็กโทรไลต์จากพืชในท๎องถิ่น (Bio Battery) ซึ่งลักษณะสาคัญของแบตเตอรี่
ชีวภาพแบบบางนี้ คือ มีการลดปริมาณการใช๎โลหะหนักในการผลิตแบตเตอรี่ โดยการใช๎เศษวัสดุเหลือใช๎ที่สามารถ
หาได๎งํายในท๎องถิ่น และการเลือกใช๎สารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่ได๎จากพืชในธรรมชาติเชํน ใบชะมวง ต๎น กล๎วย
ตะลิงปลิง เป็นต๎น
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โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร เลขที่ 498 ถนนสุขุมวิทตาบลเนินพระอาเภอเมือง จังหวัดระยอง
สังกัดสพม. เขต 18 จังหวัดระยอง ปัจจุบัน นายนิยม บุญญานาม ดารงตาแหนํง ผู๎อานวยการโรงเรียน
มาบตาพุดพันพิทยาคาร
ได๎สร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาด๎านสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา“Bio
Battery: พลังงานสะอาด ปลอดภัย ใสํใจสิง่ แวดล๎อม”จนประสบความสาเร็จ

โรงเรียนมาบตาพุด พันพิท ยาคาร เป็นสถาบั นการศึกษาหนึ่ง ที่มีสํ วนรํ วมในการปลุกจิ ตสานึกให๎
นักเรียนตระหนักถึงความสาคัญของการมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมในชุมชน รวมไปถึงการใช๎ทรัพยากรที่
มีอยูํในท๎องถิ่นให๎เกิดประโยชน์สูงสุด ด๎วยการเน๎นให๎นักเรียนได๎ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด๎วยตนเองผํานการเรียนรู๎โดย
ใช๎โครงงานเป็นฐาน จึงนามาซึ่งแนวคิดในการพัฒนาแบตเตอรี่ชีวภาพแบบบางด๎วยสารอิเล็กโทรไลต์จากพืชใน
ท๎องถิ่น เพื่อพัฒนาแบตเตอรี่ซึ่งถือเป็นแหลํง กาเนิดพลัง งานสาคัญ ให๎กับอุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์ตํางๆ ที่ใช๎ใ น
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กระบวนการพัฒนาผลงานหนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม
สภาพปัญหากํอนการพัฒนา
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ชีวิตประจาวัน ให๎เป็นมิตรกับมนุษย์และสิ่งแวดล๎อม เนื่องจากปัญ หาขยะที่เกิดจากแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพและ
ได๎รับการกาจัดที่ไมํถูกวิธี สารเคมีตํางๆ ที่มีสํวนผสมของโลหะหนักและกรดอันตรายจะไหลออกมาปนเปื้อนในดิน
และแหลํงน้าใต๎ดิน สํงผลให๎เกิดมลพิษตํอสิ่งแวดล๎อม
สารในธรรมชาติ ที่ จะน ามาทดแทนกรดอั น ตรายในแบตเตอรี่ ต๎อ งเป็ น สารที่ มี คุณ สมบั ติเ ป็ นสาร
อิเล็กโทรไลต์เชํนเดียวกับกรดอันตราย เมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติของสารอิเล็กโทรไลต์ พบวํา สารในธรรมชาติที่
มีคุณสมบัติเป็นกรดสามารถหาได๎จากพืชที่มีรสเปรี้ยว ซึ่งในท๎องถิ่นจังหวัดระยองมีพืชที่มีรสเปรี้ยวเป็นจานวนมาก
อาทิ ตะลิงปลิง เสาวรส และใบชะมวง เป็นต๎น สํวนสารที่มีคุณสมบัติเป็นสารละลายเบสที่สามารถหาได๎งํายใน
ท๎องถิ่นจัง หวัดระยอง ได๎แกํ ต๎นกล๎วย ซึ่งมีมากในท๎องถิ่นและมิไ ด๎เป็นพืชเศรษฐกิจ สามารถนามาทาเป็นสาร
อิเล็กโทรไลต์ในแบตเตอรี่ เพื่อ ทดแทนการใช๎กรดอนินทรีย์ที่เป็นอันตราย ทาให๎ได๎สารละลายอิเล็กโทรไลต์ชนิด
ใหมํที่จัดเตรียมได๎งําย ปลอดภัย ไมํเป็นอันตรายตํอรํางกายมนุษย์ ไมํทาลายสิ่งแวดล๎อม รวมถึงเป็ นแหลํงพลังงาน
ไฟฟูาที่สะอาด
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การออกแบบนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนา
ในการพัฒนาแบตเตอรี่ชีวภาพได๎มีการออกแบบและพัฒนาโดยใช๎กระบวนการทางเทคโนโลยี 7
ขั้นตอน ได๎แกํ
1. กาหนดปัญหาหรือความต๎องการ (Identify the problem) จากปัญหาขยะที่เกิดจากแบตเตอรี่ที่
เสื่อมสภาพและได๎รับการกาจัดที่ไมํถูกวิธี สารเคมีตํางๆ ที่เป็นอันตรายตํางๆ ที่ไหลออกมาปนเปื้อน สํงผลให๎เกิด
มลพิษตํอสิ่งแวดล๎อม จึงนามาซึ่งความต๎องการในการหาสารจากธรรมชาติมาทดแทนการใช๎กรดอนินทรีย์อันตราย
ในแบตเตอรี่ ฯ
2. รวบรวมข๎อ มูล (Information gathering) จากความต๎องการพัฒนาแบตเตอรี่ที่เป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม
3. เลือ กวิธีก าร (Selection) จากการศึกษาข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแบตเตอรี่ พบวําสํวนประกอบ
สาคัญที่ทาให๎แบตเตอรี่สามารถสร๎างพลังงานไฟฟูาได๎ คือ สารอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งโดยทั่ วไปจะใช๎กรดอนินทรีย์ เชํน
กรดซัลฟิวริก ซึ่งเป็นสารเคมีอันตราย หากต๎องการหาสารในธรรมชาติมาทดแทนสารอันตรายดังกลําวจะต๎องเลือก
สารจากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติเป็นกรดหรือเป็นเบส โดยทั่วไปสารที่มีคุณสมบัติเป็นกรดจะมีรสเปรี้ยว ซึ่งสามารถ
หาได๎งํายในท๎องถิ่น ได๎แกํ มะนาว ตะลิงปลิง เสาวรส ต๎นกล๎วย และใบชะมวง ฯลฯ
4. ออกแบบและปฏิบัติก าร (Design and making) เมื่อเลือกสํวนประกอบสาคัญในการพัฒนา
แบตเตอรี่ชีวภาพแบบบาง ได๎แล๎ว จึงวางแผนเกี่ยวกับรูปแบบของการศึกษา เริ่มต๎นจากการศึกษาประสิทธิภาพ
ของน้าพืชที่เลือกมาทาเป็นสารอิเล็กโทรไลต์ โดยศึกษาคําความเป็นกรดเบสของน้าพืช และคําความสามารถใน
การนาไฟฟูาของขั้วโลหะในน้าพืชชนิดตําง เพื่อเลือกน้าพืชและขนาดของขั้วโลหะที่เหมาะสมที่สุดในการนามา
พัฒนาเป็นแบตเตอรี่ชีวภาพแบบบาง แล๎วจึงพัฒนาเป็นเซลล์ไฟฟูาต๎นแบบ
5. ทดสอบ (Testing) เมื่อออกแบบรูปแบบที่จะศึกษาได๎แล๎ว จึงลงมือปฏิบัติ เริ่มต๎นด๎วยการทดสอบ
ประสิทธิภาพของน้าพืชที่เลือกมาทาเป็นสารอิเล็กโทรไลต์ พัฒนาเซลล์ไฟฟูาต๎นแบบ แล๎วจึงพัฒนาเป็นแบตเตอรี่
ชีวภาพแบบบางให๎มีคําแรงเคลื่อนไฟฟูาของแบตเตอรี่ตามต๎องการ

 เซลล์ไฟฟูาต๎นแบบรุํนที่ 1 เซลล์ไฟฟูาแบบขั้วเปลือย
1. ออกแบบรู ป รํ า งและขนาดของเซลล์ ไ ฟฟู า ต๎ น แบบรุํ น ที่ 1
เซลล์ไฟฟูาแบบขั้วเปลือย ที่จะประดิษฐ์ขึ้น ดังรูป
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การพัฒนาเซลล์ไฟฟูาต๎นแบบด๎วยสารละลายอิเล็กโทรไลต์จากพืชในท๎องถิน่ ในการพัฒนาเซลล์ไฟฟูา
ต๎นแบบ เริ่มต๎นจากการพัฒนาเซลล์ไฟฟูาต๎นแบบรุํนที่ 1 “เซลล์ไฟฟูาแบบเปลือย” เมื่อทดสอบประสิทธิภาพของ
เซลล์ไฟฟูาดังกลําว พบปัญหาคือ คําความตํางศักย์ไฟฟูาระหวํางขั้วเซลล์ลดลงอยํางรวดเร็ว เนื่องจากเซลล์ไฟฟูา
ดังกลําวมีชํองที่ทาให๎อากาศสามารถผํานเข๎าออกได๎ สํงผลให๎กระดาษชุบสารอิเล็กโทรไลต์จากน้าพืชเกิดการระเหย
จนแห๎ง จากปัญหาดังกลําวจึงได๎ออกแบบเซลล์ไฟฟูารุํนที่ 2 “เซลล์ไ ฟฟูาแบบขวด” มีการนาขวดที่ปิดมิดชิด
ปูองกันการผํานเข๎าออกของอากาศมาใช๎ เพื่อตรวจสอบสมมติฐานจากปัญหาที่พบในเซลล์ไ ฟฟูารุํนที่ 1 ที่วํา
กระดาษกรองชุบสารอิเล็กโทรไลต์เกิดการระเหยจนแห๎ง จากการทดสอบประสิทธิภาพของเซลล์ไฟฟูาต๎นแบบรุํนที่
2 พบวําสามารถการปูองกันการผํานเข๎าออกของอากาศสามารถแก๎ปัญหาการลดลงอยํางรวดเร็วของคําความตําง
ศักย์ไฟฟูาระหวํางขั้วเซลล์ได๎ แตํเนื่องจากเซลล์ไฟฟูาต๎นแบบรุํนที่ 2 มีขนาดใหญํและหนา ทาให๎สิ้นเปลืองสาร
อิเล็กโทรไลต์จากพืช จึงได๎มีการออกแบบเซลล์ไฟฟูาต๎นแบบรุํนที่ 3 “เซลล์ไฟฟูาแบบซองซิปล็อค” เซลล์ไฟฟูา
ดังกลําวถูกบรรจุในซองซิปล็อคปูองกันอากาศผํานเข๎าออก จากการทดสอบประสิทธิภาพ พบวําเซลล์ไฟฟูาต๎นแบบ
รุํนที่ 3 นี้เหมาะสมที่จะนาไปพัฒนาตํอเป็นแบตเตอรี่ชีวภาพแบบบางได๎ เซลล์ไฟฟูาต๎นแบบที่กลําวมาทั้ ง 3 รุํน มี
วิธีการดาเนินการ ดังนี้
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6. ปรับปรุงแก๎ไข (Modification and improvement) ในขณะที่พัฒนาเซลล์ไฟฟูาต๎นแบบ ทาการ
ทดสอบประสิทธิภาพของเซลล์ไฟฟูาต๎นแบบเพื่อให๎ไ ด๎เซลล์ไ ฟฟูาที่ให๎คําแรงเคลื่อนไฟฟูาเหมาะสมที่จะนาไป
พัฒนาเป็นแบตเตอรี่ชีวภาพแบบบางตํอไป
7. ประเมินผล (Assessment)หลังจากพัฒนาแบตเตอรี่ชีวภาพแบบบางที่มีประสิทธิภาพสู งสุดแล๎ว
นาไปทดลองใช๎กับอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ตํางๆ และทาการเผยแพรํผลการพัฒนาแบตเตอรี่ชีวภาพแบบบางใน
รูปแบบตํางๆ

OSOI

ภาพที่ 1 เซลล์ไฟฟูาต๎นแบบรุํนที่ 1 เซลล์ไฟฟูาแบบขั้วเปลือย
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1.ตัดแผํนทองแดง และแผํนสังกะสีตามรูปทรงและขนาดที่ได๎ออกแบบไว๎ ตัดกระดาษกรองขนาด 1x5
เซนติเมตร เพื่อใช๎ชุบสารละลายอิเล็กโทรไลต์นากระดาษกรองชุบในสารอิเล็กโทรไลต์จากพืชที่เตรียมไว๎ แล๎วนามา
เรียงซ๎อนกันเป็นชั้นๆ จานวน 5 แผํน จากนั้นนาแผํนทองแดงและแผํนสังกะสีขนาด 1x5 เซนติเมตร มาประกบหัว
และท๎าย หุ๎มด๎วยเทปใสเพื่อให๎แผํนขั้วโลหะทั้งสองสัมผัสสารอิเล็กโทรไลต์จากกระดาษกรองได๎อยํางทั่วถึง
2. นามัลติมิเตอร์มาวัดคําความตํางศักย์ระหวํางขั้วเซลล์ทั้งสอง บันทึกผลที่ได๎จากการสังเกต
3.นาเซลล์ไฟฟูาต๎นแบบที่ได๎ตั้งทิ้งไว๎ที่อุณหภูมิห๎อง แล๎วบันทึกคําความความศักย์ระหวํางขั้วเซลล์ทุกๆ 1
วัน
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 เซลล์ไฟฟูาต๎นแบบรุํนที่ 2 เซลล์ไฟฟูาแบบขวด
1. ออกแบบรูปรํางและขนาดของเซลล์ไฟฟูาต๎นแบบรุํนที่ 2 เซลล์ไฟฟูาแบบขวด ที่จะประดิษฐ์
ขึ้น ดังรูป
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ภาพที่ 2 เซลล์ไฟฟูาต๎นแบบรุํนที่ 2 เซลล์ไฟฟูาแบบขวด
2.
ตัด แผํน ทองแดง และแผํ น สัง กะสี ข นาด 1x5 เซนติเ มตร น าฝาของขวด
พลาสติกมาเจาะรู เพื่อใสํขั้วโลหะทั้งสอง จากนั้นนาขั้วโลหะใสํในรูที่เจาะไว๎ และใช๎กาวปิดรํองระหวํางฝา
ขวดกับขั้วโลหะ ดังรูป

OSOI

ภาพที่ 3 สํวนประกอบของเซลล์ไฟฟูาต๎นแบบรุํนที่ 2 เซลล์ไฟฟูาแบบขวด
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3. นาขวดพลาสติกและฝาปิดที่ติดขั้วโลหะเรียบร๎อยไปทาความสะอาด โดยล๎างด๎วยน้าร๎อนและ
เช็ดให๎แห๎งด๎วยผ๎าสะอาด นาสารอิเล็กโทรไลต์จากพืชในท๎องถิ่นที่เตรียมไว๎ ใสํในขวดที่เตรียมไว๎ ปิดฝาที่ติดขั้วโลหะ
ให๎สนิท
4. นามัลติมิเตอร์มาวัดคําความตํางศักย์ระหวํางขั้วเซลล์ทั้งสอง บันทึกผลที่ได๎จากการสังเกต
5. นาเซลล์ไฟฟูาต๎นแบบที่ไ ด๎ ตั้ง ทิ้ง ไว๎ที่อุณหภูมิห๎อง แล๎วบันทึกคําความความศักย์ระหวํางขั้ว
เซลล์ทุกๆ 1 วัน
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 เซลล์ไฟฟูาต๎นแบบรุํนที่ 3 เซลล์ไฟฟูาแบบซองซิปล็อค
1. ออกแบบรูปรํางและขนาดของเซลล์ไฟฟูาต๎นแบบรุํนที่ 3 เซลล์ไฟฟูาแบบซองซิปล็อคที่จะ
ประดิษฐ์ขึ้น ดังรูป

OSOI

2. ตัดแผํนทองแดง และแผํ นสัง กะสี ขนาด 1x5 เซนติเ มตร ตั ดกระดาษกรองขนาด 4x5
เซนติเมตร เพื่อใช๎ชุบสารละลายอิเล็กโทรไลต์นากระดาษกรองชุบในสารอิเล็กโทรไลต์ จากพืชที่เตรียมไว๎แล๎วนามา
เรียงซ๎อนกันเป็นชั้นๆ ตามลาดับ คือ กระดาษชุบสารอิเล็กโทรไลต์ จานวน 2 แผํน แผํนทองแดง กระดาษชุบสาร
อิเล็กโทรไลต์ จานวน 1 แผํน แผํนสังกะสี และกระดาษชุบสารอิเล็กโทรไลต์ จานวน 2 แผํน แล๎วนาไปบรรจุใน
ซองซิปล็อค
3. นามัลติมิเตอร์มาวัดคําความตํางศักย์ระหวํางขั้วเซลล์ทั้งสอง บันทึกผลที่ได๎จากการสังเกต
4. นาเซลล์ไฟฟูาต๎นแบบที่ได๎ ตั้งทิ้งไว๎ที่อุณหภูมิห๎อง แล๎วบันทึกคําความความศักย์ระหวํางขั้ว
เซลล์ทุกๆ 1 วัน
5. พิจารณาจุดเดํนและจุดด๎อยของเซลล์ไฟฟูาต๎นแบบทั้ง 3 รุํน เพื่อนาไปพัฒนาเป็นแบตเตอรี่
ชีวภาพแบบบางด๎วยสารละลายอิเล็กโทรไลต์จากพืชในท๎องถิ่น
การพัฒนาแบตเตอรี่ชีวภาพแบบบางด๎วยสารละลายอิเล็กโทรไลต์จากพืชในท๎องถิ่น แบตเตอรี่
ชีวภาพแบบบางพัฒนาจากเซลล์ไฟฟูาต๎นแบบรุํนที่ 3 “เซลล์ไ ฟฟูาแบบซองซิปล็อค” โดยการนาเซลล์ไ ฟฟูา
ดังกลําวจานวน 2 เซลล์ มาทาการตํอวงจรไฟฟูาแบบอนุกรม เพื่อให๎ได๎คําแรงเคลื่อนไฟฟูาของแบตเตอรี่ประมาณ
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ภาพที่ 4 เซลล์ไฟฟูาต๎นแบบรุํนที่ 3 เซลล์ไฟฟูาแบบซองซิปล็อค
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1.5 โวลต์ (เทียบเทําถํานไฟฉาย 1 ก๎อน) แล๎วจึงนาไปทดสอบประสิทธิภาพกับหลอด LED สีแดง และเนื่องจาก
แบตเตอรี่ที่พัฒนาขึ้นเมื่อกระดาษชุบสารอิเล็กโทรไลต์เกิดการแห๎งจะสํงผลให๎แบตเตอรี่ชีวภาพแบบบางดังกลําว
ไมํสามารถใช๎งานได๎ แตํเมื่อพิจารณาขั้วไฟฟูาพบวํา เมื่อกระดาษชุบสารอิเล็กโทรไลต์แห๎ง แตํขั้วไฟฟูายังสามารถ
ใช๎งานตํอไปได๎ จึงได๎มีการออกแบบแบตเตอรี่ชีวภาพแบบบางให๎สามารถเปลี่ยนกระดาษชุบสารอิเล็กโทรไลต์ใหมํ
ได๎ มีชื่อเรียกวํา แบตเตอรีชีวภาพแบบบางชนิดรีฟิว เพื่อชํวยลดปริมาณขยะที่เกิดจากขั้วโลหะของแบตเตอรี่ และ
ยังเป็นการใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํให๎เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด๎วย แบตเตอรี่ชีวภาพแบบบางที่กลําวมาทั้ง 2 แบบ มี
วิธีการดาเนินการ ดังนี้
 แบตเตอรี่ชีวภาพแบบบางชนิดใช๎แล๎วทิ้ง
1. นาเซลล์ไฟฟูาต๎นแบบรุํนที่ 3 “เซลล์ไฟฟูาแบบซองซิปล็อค”จานวน 2 เซลล์ มาตํอกัน
แบบอนุกรม แล๎วใช๎มัลติมิเตอร์วัดคําความตํางศักย์รวมของวงจร เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการออกแบบแบตเตอรี่
ชีวภาพแบบบาง
2. ออกแบบรูปรํางและขนาดของแบตเตอรี่แบบบางชนิดใช๎แล๎วทิ้ง ที่จะประดิษฐ์ขึ้น ดังรูป

ภาพที่ 5 แบตเตอรี่แบบบางชนิดใช๎แล๎วทิ้ง
3. ตัดแผํนทองแดง และแผํนสังกะสีตามรูปทรงและขนาดที่ได๎ออกแบบไว๎ นาแผํนทองแดง
และสังกะสีมาเชื่อมให๎ติดกัน ดังรูป

ภาพที่ 6 ขั้วโลหะที่เป็นสํวนประกอบของแบตเตอรี่แบบบางชนิดใช๎แล๎วทิ้ง

 แบตเตอรี่ชีวภาพแบบบางชนิดรีฟิว
1. ออกแบบรูปรํางและขนาดของแบตเตอรี่แบบบางชนิดรีฟิว ที่จะประดิษฐ์ขึ้น ดังรูป
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4. ตัดกระดาษกรองขนาด 1x5 เซนติเมตร เพื่อใช๎ชุบสารละลายอิ เล็กโทรไลต์นากระดาษ
กรองชุบในสารอิเล็กโทรไลต์จากพืชที่เตรีย มไว๎ แล๎วนามาเรียงซ๎อนกันเป็นชั้นๆ ชุดละ 5 แผํน จานวน 2 ชุด
จากนั้นนาแผํนทองแดงและแผํนสังกะสีที่เชื่อมติดกันมาประกบที่ด๎านหนึ่งของแผํนกระดาษชุบสารอิเล็กโทรไลต์
แล๎วนาแผํนทองแดงและแผํนสังกะสีที่เหลือมาประกบด๎านที่เหลือบรรจุใสํซองพลาสติก ใช๎เครื่องซีลสุญญากาศ ปิด
ปากซองทุกด๎านให๎สนิท โดยให๎ขั้วโลหะทั้งสอง ยื่นโผลํออกมาจากซองเล็กน๎อย
5. นามัลติมิเตอร์มาวัดคําความตํางศักย์ระหวํางขั้วทั้งสอง บันทึกผลที่ได๎ลงในตารางบันทึก
ผลการทดลอง
6. นาแบตเตอรี่แบบบางชนิดใช๎แล๎วทิ้ง ไปตํอกับหลอด LED เพื่อวัดคําความสามารถในการ
จํายกระแสไฟฟูาของแบตเตอรี่

2. นาแผํนหนังมาตัดเป็นรูปทรงตามที่ออกแบบไว๎ จากนั้นนาพลาสติกใสมาเย็บเป็นซองสาหรับบรรจุ
เซลล์ไฟฟูา ดังรูป
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ภาพที่ 7 แบตเตอรี่แบบบางชนิดรีฟิว

OSOI

ภาพที่ 8 ชุดรีฟิวสารอิเล็กโทรไลต์ สาหรับแบตเตอรี่รีฟิว
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3. ตัดแผํนทองแดง และแผํนสังกะสีตามรูปทรงและขนาดที่ได๎ออกแบบไว๎ตัดกระดาษกรองขนาด 1x5
เซนติเมตร เพื่อใช๎ชุบสารละลายอิเล็กโทรไลต์นากระดาษกรองชุบในสารอิเล็กโทรไลต์จากพืชที่เตรียมไว๎ แล๎วนามา
เรียงซ๎อนกันเป็นชั้นๆ ชุดละ 5 แผํน จานวน 2 ชุด จากนั้นนาแผํนทองแดงและแผํนสังกะสีมาประกบที่ด๎านหนึ่ง
ของแผํนกระดาษชุบสารอิเล็กโทรไลต์ แล๎วนาบรรจุใสํในชํองสาหรับบรรจุเซลล์ไฟฟูา
4. นามัลติมิเตอร์ม าวัดคําความตํา งศักย์ระหวํางขั้ วทั้ง สอง บันทึก ผลที่ไ ด๎ลงในตารางบันทึกผลการ
ทดลอง
5. ทาชุดรีฟิวของสารอิเล็กโทรไลต์ โดยตัดกระดาษกรองขนาด 1x5 เซนติเมตร จากนั้นนามาชุบในสาร
อิเล็กโทรไลต์จากพืชที่เตรียมไว๎ แล๎วนามาเรียงซ๎อนกันเป็นชั้นๆ ชุดละ 5 แผํนบรรจุใสํซองพลาสติก แล๎วนาไปปิด
ปากถุงให๎สนิทด๎วยเครื่องซีลสุญญากาศ
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1) ผลงานที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน
การศึกษาประสิทธิภาพของสารละลายอิเล็กโทรไลต์จากพืชในท๎องถิ่น จากการเปรียบเทียบคําความเป็นกรด-เบส
(pH) และความสามารถในการนาไฟฟูาของสารอิเล็กโทรไลต์ผํานขั้วโลหะของสารอิเล็กโทรไลต์จากพืชในท๎องถิ่น 5 ชนิด ได๎แกํ
มะนาว เสาวรส ตะลิงปลิง ต๎นกล๎วย และใบชะมวง พบวํา
น้าพืชที่เหมาะสมในการนามาใช๎เป็นสารละลายอิเล็กโทร
ไลต์ คื อ น้าใบชะมวง เนื่องจากมีคํ าความเป็นกรด-เบส
(pH) คํอนข๎างคงที่เมื่อตั้งทิ้งไว๎ ที่อุณหภูมิห๎อง และเมื่อนา
น้าใบชะมวงไปทาปฏิกิริยากับขั้วทองแดงและขั้วสังกะสี จะ
ให๎คําความตํา งศักย์ร ะหวํา งขั้วเซลล์ที่มีคํ าคํอนข๎ างคงที่
สาหรับขนาดของขั้วเซลล์ที่เหมาะสมในการนามาพัฒนาเป็น Bio Battery คือ ขั้วโลหะขนาด 1x5 เซนติเมตร เนื่องจากให๎คําความ
ศักย์ไฟฟูาระหวํางขั้วเซลล์สูงที่สุด และเป็นขนาดที่ประหยัดแผํนทองแดงและสังกะสีมากกวําขนาด 2x3 เซนติเมตร
การพัฒนาแบตเตอรี่ชีวภาพแบบบางด๎วยสารละลายอิเล็กโทรไลต์จากพืชในท๎องถิ่น เริ่มจากการพัฒนาเซลล์ไฟฟูา
ต๎น แบบที่ เหมาะสมที่ จ ะน ามาใช๎ ใ นการตํ อ เป็น แบตเตอรี่ ที่ ใ ห๎ คํ า
แรงเคลื่อนไฟฟูาตามต๎องการ ในการศึกษาครั้งนี้ ได๎พัฒนาเซลล์ไฟฟูา
ต๎นแบบทั้งหมด 3 รุํน คือ เซลล์ไฟฟูาต๎นแบบรุํนที่ 1 แบบขั้วเปลือย
เซลล์ไฟฟูาต๎นแบบรุํนที่ 2 แบบขวด และเซลล์ไฟฟู าต๎นแบบรุํนที่ 3
แบบซองซิปล็อค

OSOI

ภาพที่ 9 เซลล์ไฟฟูาต๎นแบบรุํนที่ 1 เซลล์ไฟฟูาแบบขั้วเปลือย
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จากการศึกษาคําความตํางศักย์ระหวํางขั้ว เซลล์ไฟฟูาต๎นแบบรุํนที่ 1 แบบขั้วเปลือย ขนาด 1x5 เซนติเมตร โดยใช๎
สารละลายอิเล็กโทรไลต์จากน้าใบชะมวง พบวําคําความตํางศักย์ไฟฟูาเมื่อตั้งทิ้งไว๎ที่อุณหภูมิห๎อง ในเวลา 1 - 4 วันแรกมีคําคงที่
นอกจากนี้พบวํา มีเซลล์ไฟฟูาที่ใช๎สารอิเล็กโทรไลต์จากน้าชะมวงเพียงเซลล์เดียวเทํานั้นที่สามารถให๎คําความตํางศักย์ไฟฟูาในชํวง
4 วันแรกมีคําคงที่ และเมื่อพิจารณาคําความตํางศักย์ไฟฟูาระหวํางขั้วเซลล์ของเซลล์ต๎นแบบเมื่อตั้งทิ้งไว๎ที่อุณหภูมิห๎อง จะพบวํา
คําความตํางศักย์ระหวํางขั้วเซลล์จะคํอยๆ ลดลง และจะลดลงมากในชํวงวันที่ 8 เป็นต๎นไป นอกจากนี้พบวําหลังจากวันที่ 10 เป็น
ต๎นไป มีเซลล์ไฟฟูาบางเซลล์ให๎คําความตํางศักย์ไฟฟูาเป็นศูนย์
สาเหตุที่ทาให๎คําความตํางศักย์ไฟฟูาระหวํางขั้วเซลล์ลดลงอยํางรวดเร็ว เนื่องจากเซลล์ไฟฟูาดังกลําวมีชํองที่ทาให๎อากาศสามารถ
ผํานเข๎าออกได๎ สํงผลให๎กระดาษชุบสารอิเล็กโทรไลต์จากน้าพืชเกิดการระเหยจนแห๎ง จากปัญหาดังกลําวจึงได๎ออกแบบเซลล์ไฟฟูา

ภาพที่ 10 เซลล์ไฟฟูาต๎นแบบรุนํ ที่ 2 เซลล์ไฟฟูาแบบขวด
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แตํเนื่องจากเซลล์ไฟฟูาต๎นแบบรุํนที่ 2 มีขนาดใหญํและหนา ทาให๎สิ้นเปลืองสารอิเล็กโทรไลต์ จากพืช จึง ได๎มีการ
ออกแบบเซลล์ไฟฟูาต๎นแบบรุํนที่ 3 “เซลล์ไฟฟูาแบบซองซิปล็อค” เซลล์ไฟฟูาดังกลําวถูกบรรจุในซองซิปล็อคปูองกันอากาศผําน
เข๎าออก จากการทดสอบประสิทธิภาพ พบวําเซลล์ไฟฟูาต๎นแบบรุํนที่ 3 นี้เหมาะสมที่จะนาไปพัฒนาตํอเป็นแบตเตอรี่ชีวภาพแบบ
บางได๎
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รุํนที่ 2 “เซลล์ไฟฟูาแบบขวด” มีการนาขวดที่ปิดมิดชิดปูองกันการผํานเข๎าออกของอากาศมาใช๎ เพื่อตรวจสอบสมมติฐานจาก
ปัญหาที่พบในเซลล์ไฟฟูารุํนที่ 1 ที่วํากระดาษกรองชุบสารอิเล็กโทรไลต์เกิดการระเหยจนแห๎ง จากการทดสอบประสิทธิภาพของ
เซลล์ไฟฟูาต๎นแบบรุํนที่ 2 พบวําสามารถการปูองกันการผํานเข๎า ออกของอากาศสามารถแก๎ปัญหาการลดลงอยํางรวดเร็วของคํา
ความตํางศักย์ไฟฟูาระหวํางขั้วเซลล์ได๎

จากการศึกษาคําความตํางศักย์ระหวํางขั้ว เซลล์ไฟฟูาต๎นแบบรุํนที่ 3 แบบซองซิปล็อค ขนาดขั้วโลหะ 1x5 เซนติเมตร
โดยใช๎สารละลายอิเล็กโทรไลต์ จากน้าใบชะมวง พบวํา เซลล์ไฟฟูา 1 เซลล์จ ะให๎คําความตํางศักย์ไฟฟูาระหวํางขั้วประมาณ
0.7 – 0.8 โวลต์
จากนั้นเมื่อได๎เซลล์ไฟฟูาต๎นแบบที่เหมาะสม จึงนาไปพัฒนาเป็นแบตเตอรี่ชีวภาพแบบบาง 2 แบบ คือ แบตเตอรี่ชีวภาพ
แบบบางชนิดใช๎แล๎วทิ้ง และแบตเตอรี่ชีวภาพแบบบางชนิดรีฟิว ผลการศึกษาพบวํา แบตเตอรี่ชีวภาพแบบบางชนิดใช๎แล๎วทิ้ง
พัฒนามาจากเซลล์ไฟฟูาต๎นแบบรุํนที่ 3 เซลล์ไฟฟูาแบบซองซิปล็อค ซึ่งให๎คําความตํางศักย์ระหวํางขั้วเซลล์ 1 เซลล์ เทํากับ 0.7 –
0.8 โวลต์ ดังนั้น ในการพัฒนาแบตเตอรี่ชีวภาพแบบบางชนิดใช๎แล๎วทิ้งที่ต๎องการให๎มีคําแรงเคลื่อนไฟฟูาของแบตเตอรี่เทํากับ 1.5
โวลต์ หรือเทียบเทํากับถํานไฟฉาย 1 ก๎อน จะต๎องนาเซลล์ไฟฟูาต๎นแบบ จานวน 2 เซลล์ มาตํอกันอนุกรม จากการทดลองวัดคํา
ความตํางศักย์ไฟฟูาระหวํางขั้วแบตเตอรี่ชีวภาพแบบบางชนิดใช๎แล๎วทิ้ง พบวํ า แบตเตอรี่ที่พัฒนาขึ้นสามารถให๎คําความตํางศักย์
ระหวํางขั้วแบตเตอรี่เทํากับ 1.5 โวลต์ โดยมีคําความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นประมาณ 0.5 โวลต์ (± 0.5 V) และเมื่อตั้งทิ้งไว๎ที่
อุณหภูมิห๎องแบตเตอรี่จะสามารถให๎คําความตํางศักย์ดังกลําวได๎เป็นเวลา 4 – 5 วัน หลังจากนี้คําความตํางศักย์ไฟฟูาจะคํอยๆ

OSOI

ภาพที่ 11เซลล์ไฟฟูาต๎นแบบรุํนที่ 3 เซลล์ไฟฟูาแบบซองซิปล็อค
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ภาพที่ 12 แบตเตอรี่ชีวภาพแบบบางชนิดใช๎แล๎วทิ้ง
การทดสอบประสิทธิภาพขั้นต๎นของแบตเตอรี่ชีวภาพที่พัฒนาขึ้น ทาโดยการนาไปทดสอบประสิทธิภาพกับหลอด
LED ต๎องการกระแสไฟฟูา 10 mA พบวําแรงเคลื่อนไฟฟูาจากแบตเตอรี่สามารถทาให๎หลอด LED สวํางได๎ โดยในชํวงแรกๆ หลอด
LED จะสวําง และความสวํางจะคํอยๆ ลดลงจนมีความสวํางคงที่ และพบวําแบตเตอรี่ดังกลําวนี้ สามารถจํายกระแสไฟฟูาให๎กับ
หลอด LED อยํางตํอเนื่องได๎ เป็นเวลามากกวํา 48 ชั่วโมง
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ลดลง และเมื่อนาแบตเตอรี่ดังกลําวจานวน 2 ก๎อนมาตํออนุกรมกัน เพื่อให๎ได๎คําความตํางศักย์ไฟฟูาประมาณ 3 โวลต์ แล๎วนาไป
ตํอกับหลอด LED สีแดง ที่ต๎องการคําความตํางศักย์ตกครํอม 1.63 ถึง 2.03 โวลต์

ภาพที่ 13 การทดสอบความสามารถในการจํายกระแสไฟฟูาของแบตเตอรี่ชีวภาพแบบบางชนิดใช๎แล๎วทิ้ง

OSOI

สาหรับแบตเตอรี่ชีวภาพแบบนี้ เมื่อสารอิเล็กโทรไลต์ที่ชุบผํานกระดาษกรองแห๎ง จะทาให๎แบตเตอรี่หมดอายุการใช๎
งานไมํสามารถใช๎ได๎อีกตํอไป ในขณะที่ขั้วโลหะนั้นยังคงสามารถจํายอิเล็กตรอนได๎อยูํ จากความต๎องการประหยัดทรัพยากรที่ใช๎ใน
การทาขั้วโลหะ จึงได๎มีการออกแบบแบตเตอรี่ชีวภาพแบบบางชนิดรีฟิวขึ้น เพื่อให๎แบตเตอรี่ชีวภาพที่หมดอายุการใช๎งานสามารถ
นากลับมาใช๎ใหมํได๎อีกเมื่อพัฒนาแบตเตอรี่ชีวภาพแบบบางจนมีประสิทธิภาพสูงสุดแล๎ว จึงนาไปทดลองใช๎กับอุปกรณ์อิเล็กโทร
นิกส์ตํางๆ ที่ต๎องการคําแรงเคลื่อนไฟฟูาไมํมากนัก เชํน ไฟฉายที่ทาจากหลอด LED นาฬิกา อุปกรณ์ประดับตกแตํงชํวงเทศกาลปี
ใหมํที่ทาจากหลอด LED การ์ดดนตรี เป็นต๎น
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สาหรับผลที่ได๎รับการดาเนินการดังกลําว จากการนาผลงานไปเผยแพรํในการประกวดโครงงานตํางๆ โรงเรียนมาบ
ตาพุดพันพิทยาคาร ได๎รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการประกวดสิ่งประดิษ ฐ์ ปตท. ภายใต๎หัวข๎อการ
ประกวด “นวัตกรรมสร๎างอนาคต : Innovation Create The Next” ประจาปี 2556 โดยได๎รับถ๎วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ พร๎อมเงินรางวัลจานวน 50,000 บาท และได๎รับคัดเลือกให๎เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแขํงขันโครงงานวิทยาศาสตร์
ในงาน the International Sustainable World (Energy, Engineering, Environment) Project Olympiad (I-SWEEEP) ณ
มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐ อเมริกา ซึ่งถือเป็นการสร๎างชื่อเสียงให๎กับโรงเรียน นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังจิตสานึกที่ดีที่มีตํอ
สิ่งแวดล๎อมและการอนุรักษ์พลังงานให๎กับนักเรียนที่มีสํวนรํวมในการพัฒนาแบตเตอรี่ชีวภาพในครั้งนี้อีกด๎วย

2557

ภาพที่ 16 การนาแบตเตอรีช่ วี ภาพแบบบางไปทดลองใช๎กบั อุปกรณ์ทตี่ ๎องการแรงเคลือ่ นไฟฟูาไมํมาก

เกียรติภมู แิ หํงความสาเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว ได๎รบั
รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจาปี 2557

OSOI

ผูเ้ สนอนวัตกรรม; นายนิยม บุญญานาม ผู๎อานวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
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กระบวนการบริหาร As on STEPA Model
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โรงเรียนอนุบาลศรีสาโรง เลขที่ 106 หมูํ 2 ตาบล สามเรือน อาเภอ ศรีสาโรง จังหวัด สุโขทัย
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
เขต 2 ปัจจุบันนางสาวศิรวิ รรณ ขวัญมุข ดารงตาแหนํง
รองผู๎อานวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสาโรง ได๎สร๎างสรรค์
และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาด๎านการบริหารและจัดการ
สถานศึกษา “กระบวนการบริหาร As on STEPA Model
เหตุผลสาคัญในการส๎างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาดังกลําวเป็นผลสืบเนื่องมาจากความ
ตระหนักถึงความสาคัญวํา ปัจจัยสาคัญที่สุดในการพัฒนา
ประเทศ คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสร๎างองค์ความรู๎ที่จาเป็นตํอ
การพัฒนาประเทศ โดยผํานวิธีการจัดการศึกษาในการที่จะต๎องเรํงพัฒนา
กาลังคน ให๎มีความสามารถ มีองค์ความรู๎ที่จาเป็น มีทักษะการคิด มี
ทักษะการประกอบอาชีพ สามารถแก๎ปัญหาของตนเอง และสังคมเพื่อ
รองรับสภาพการเปลี่ยนแปลงโดยมีการกาหนดนโยบายและวางแผน เพื่อ
แก๎ไข หลีกเลี่ยง และปูองกันปัญหา ที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงพัฒนาระบบ
การศึกษา ให๎นักเรียนมีคุณภาพทัดเทียม สามารถแขํงขันกับนานา
อารยประเทศได๎
จากสภาพปัจจุบันและปัญหาในการบริหารโรงเรียนที่กลําวมาข๎างต๎นนี้ จะเป็นข๎อมูลพื้นฐานที่ทาให๎
สามารถมองเห็นจุดที่จะพัฒนาโรงเรียนซึ่งจะนาไปสูํการกาหนดแนวทางที่เป็นนิติใหมํ ในการพัฒนาการบริหาร
โรงเรียนสูํการกาหนดแนวทางที่เป็นนิติใหมํ ในการพัฒนาการบริหารโรงเรียนสูํองค์การอัจฉริยะโดยมีความ
สอดคล๎องกับบริบทของโรงเรียน ซึ่งการบริหารโรงเรียนให๎ไปสูํการเป็นองค์การอัจฉริยะ จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่
มุํงจะพัฒนาโรงเรียนให๎สามารถรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อมได๎
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ปรับวิธีการจัดการเรียนการสอน มุํงพัฒนาเยาวชน
ให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดีมีความสามารถและมีความสุขเป็นแรงผลักดันให๎เกิดการขับเคลื่อน
ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหาร ซึ่งรูปแบบบริหารที่ทราบกันอยูํวํา “ไมํมีวิธีการบริหารแบบใดแบบหนึ่งเป็น
วิธีที่ดีที่สุด” (No one but way) ในการปฏิบัติการเลือกใช๎รูปแบบที่ดีที่สุดที่เหมาะสมที่สุดสาหรับบริบทของแตํ

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
พัฒนา
สาหรับขั้นตอนใน
การดาเนินงานการพัฒนา
นวัตกรรม “กระบวนการ
บริหาร
AS on STEPA Model” ได๎ใช๎กระบวนการ PDCA ในการดาเนินงาน สรุปโดยยํอ ดังนี้
1.ขัน้ Plan
1.1 กาหนดเป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการฝุายบริหารฯเพื่อรํวมกันวิเคราะห์ อภิปราย ถึงสภาพ
ปัญหาและความต๎องการจาเป็นของโรงเรียนจากคณะกรรมการฝุายบริหาร
1.2 แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน กาหนดภาระงานและหน๎าที่ของบุคลากร เพื่อกาหนดแนวทางใน
การออกแบบและวางแผนพัฒนานวัตกรรมตามนโยบายของคณะกรรมการฝุายบริหารโดยยึดจากแนวคิดเชิงระบบ
เกี่ยวกับโรงเรียนของ Robert G. Owens ฯ
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กรอบแนวคิดในการ
พัฒนานวัตกรรม
“กระบวนการบริหาร
AS on STEPA
Model”
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๑. เพื่อพัฒนานวัตกรรมด๎านการบริหารจัดการสถานศึกษาให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามบริบทของโรงเรียนอนุบาลศรีสาโรง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
๒. เพื่อสร๎างรูปแบบของการบริหารจัดการสถานศึกษาสูํความเป็นเลิศ
๓. เพื่อพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 5 มิติ ได๎แกํ ด๎านการอํานออก เขียนได๎ , คิดเป็น ทาเป็น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ , ผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบ NT , O-NET
และการเข๎ารํวมแขํงขัน
ทักษะทางวิชาการใน
ระดับชาติอยํางตํอเนื่อง
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ละสถานศึกษานั้น ๆ โรงเรียนอนุบาลศรีสาโรง จึงกาหนดรูปแบบนวัตกรรม“กระบวนการบริหาร AS on STEPA
Model” เป็นแนวทางในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาให๎บรรลุตามเปูาหมาย และประสานความสาเร็จทาให๎
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตํอไป โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

42
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1.3 สารวจสภาพปัญหาและความต๎องการ โดยอาศัยการมี
สํวนรํวมของผู๎บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ผู๎ปกครอง ชุมชน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯเพื่อระดมความคิดเห็นใน
โอกาสตําง ๆ
1.4 ออกแบบและวางแผนพัฒนานวัตกรรม จากกการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษา เพื่อกาหนดเป็น
แนวทางในการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการบริหารจัดการ
สถานศึกษาด๎วย “กระบวนการบริหาร AS on STEPA Model”
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2. ขัน้ Do
2.1 ดาเนินการตามที่ได๎วางแผนและออกแบบนวัตกรรมไว๎ ซึง่ ในการบริหารจัดการสถานศึกษาของ
โรงเรียนอนุบาลศรีสาโรง ตามรูปแบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ด๎วยนวัตกรรม“กระบวนการบริหาร AS on STEPA
Model” นั้น ประกอบด๎วย หลักการบริหารจัดการสถานศึกษาใน
การขับเคลื่อนสถานศึกษาสูํความเป็นเลิศและพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
ให๎สูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง 5 ประการ ดังนี้ AS : Anuban Sisamrong
School ; S : System Management T : Team Work E :
Excellence Management P : Participation Management
A : Access to network Management
หลักการบริหารจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลศรีสาโรง
ด๎วยรูปแบบนวัตกรรม
“กระบวนการบริหาร AS on STEPA Model” มีองค์ประกอบ 5 ประการ ดังนี้
System Management การบริหารอยํางมีระบบ เน๎นการทางานอยํางมีระบบ
ยึดหลักการบริหารตามแนวคิดของ KoontzO’Donnell การบริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน
)School Base Management (
Team work การทางานเป็นทีม ได๎แกํ ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทุกฝุาย ต๎องมีการประสานงาน มี
บรรยากาศที่ดีของการพึ่งพา ซึ่งกันและกัน ฯ
Excellence Management การบริหารสูํความเป็นเลิศ การดาเนินการโดยใช๎ทรัพยากรตําง ๆ และ
บุคลากรในการบริหารจัดการ เพื่อให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฯ
Participation Management การบริหารอยํางมีสวํ นรํวม เป็นการบริหารที่ให๎บุคลากร
ในโรงเรียนและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน เข๎ามารํวมสนับสนุนในด๎านตําง ๆ ฯ
Access to network Management การบริหารโดยการเชือ่ มโยงเครือขําย
การดาเนินการ โดยมีการสร๎างเครือขําย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และเป็นประโยชน์ตํอเครือขํายการศึกษาตํอไป

เกียรติภมู แิ หํงความสาเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว ได๎รบั
รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจาปี 2557
ผูเ้ สนอนวัตกรรม; นางสาวศิรวิ รรณ ขวัญมุข รองผู๎อานวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสาโรง
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นักเรียน มีนิสัยไฝุรู๎ รักการอํานและการ
ค๎นคว๎า สามารถแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง เป็น
คนดี รู๎จักคิดวิเคราะห์ มีทักษะการดารงชีวิตใน
สังคมยุคใหมํ ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ สืบสาน
วิถีไทย วัฒนธรรมไทย ศรัทธาและยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฯ
ครู มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนา
หลักสูตรการเรียน และกระบวนการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู๎ โดยใช๎สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เหมาะสม ฯ
ผู๎บริหาร เป็นผู๎นาในการเปลี่ยนแปลง ดาเนินการให๎
โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี มีความรู๎ ความสามารถในการ
พัฒนาวิชาการ หลักสูตร นวัตกรรม และกระบวนการเรียนรู๎ไปสูํ
การปฏิบัติอยํางมีคุณภาพ
บุคลากร มีความตระหนักในการปฏิบัติหน๎าที่การให๎บริการแกํทุก ๆ ฝุาย เพื่อให๎การดาเนินงาน
ตําง ๆ เป็นไปด๎วยความราบรื่น สะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว เรียบร๎อย
โรงเรียน เป็นองค์การสูํความเป็นเลิศ มีคุณภาพ มีบรรยากาศและสภาพแวดล๎อมที่อบอุํน
ปลอดภัย เอื้อตํอการเรียนรู๎ มีเอกลักษณ์ความโดดเดํน เป็นต๎นแบบของการปฏิรูปการศึกษา ฯ
ผู๎ปกครอง ชุมชนและเครือขําย ให๎การยอมรับ เชื่อถือ มีความรู๎สึกรํวมเป็นเจ๎าของและรํวมสนับสนุนการ
ดาเนินงานของโรงเรียน ให๎ความไว๎วางใจในการจัดการเรียนรู๎ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน
ความพึงพอใจของผูม๎ สี วํ นเกีย่ วข๎องตํอการจัดการศึกษาหรือการดาเนินงานของโรงเรียนประกอบด๎วย
ความพึงพอใจของนักเรียน ผู๎ปกครอง และชุมชน ถือเป็นตัวชี้วัดผลการดาเนินงานของโรงเรียนที่สาคัญยิ่ง พบวํา
ผลจากการใช๎ “กระบวนการบริหารจัดการ AS on STEPA Model” ทาให๎นักเรียน ผู๎ปกครองและชุมชน มีความ
พึงพอใจตํอการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น คําเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ อยูํใน
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 96
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ความสาเร็จจากการดาเนินงานตาม “กระบวนการบริหารจัดการ AS on STEPA Model” อาทิ
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โซนนิ่งการเรียนรู๎ สูอํ าเซียน
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โรงเรียนบ๎านคลองน้าใส เลขที่ 4 หมูํ 7 ตาบล บาละ อาเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา สังกัด สพป .
2 ยะลา เขต ปัจจุบัน นายศรัทธา ห๎องทอง ดารงตาแหนํง ผู๎อานวยการโรงเรียนบ๎านคลองน้าใส ได๎สร๎างสรรค์
และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด๎านการบริหาร
และจัดการสถานศึกษา “โซนนิง่ การเรียนรู๎ สูํ
อาเซียน”
ความคิดสร๎างสรรค์และการพัฒนาการศึกษา
“โซนนิง่ การเรียนรู๎ สูอํ าเซียน” ดังกลําวเกิดจาก
ความตระหนักของพันธกิจการจัดการเรียนรูซ๎ ึ่งเป็น
หน๎าที่หลักของโรงเรียนที่ต๎องจัดเพื่อพัฒนาผู๎เรียน
ให๎ครบทุกด๎าน โดยเฉพาะต๎องสามารถนาไป
ประยุกต์ บูรณาการใช๎ได๎จริง จึงถือวําประสบผลสาเร็จและเกิด
ประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ
พและหลัก 2552.ศ.สูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ2551.ศ.
ด๎วยเหตุนี้การจัดการศึกษาเพียงในห๎องสี่เหลี่ยมแคบๆ จึงไมํ
สามารถตอบสนองการพัฒนานักเรียนได๎ครบทุกด๎าน ทั้งยังไมํเป็นการ
เปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎แสดงศักยภาพอันแท๎จริงของตนเองที่มีอยูํ
ออกมาสร๎างคุณประโยชน์แกํตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศชาติและ
มวลมนุษยชาติ การจัดการศึกษาเพียงเพื่อให๎นักเรียนจดจาตัวเลข
อักขระ พยัญชนะ เพื่อทํองจานาไปตอบ แตํประการเดียว แล๎วมา
ตัดสินวําใครเกํงกวําใคร นําจะเป็นการจัดการศึกษาที่ผิดพลาดอยําง
ใหญํหลวง
โรงเรียนบ๎านคลองน้าใส มุํงจัดการเรียนรู๎ที่ให๎โอกาสผู๎เรียนได๎
เรียนรู๎ผํานการลงมือปฏิบัติ แก๎ปัญหาหรือศึกษา ค๎นคว๎า สามารถสร๎าง
องค์ความรู๎ที่มีความหมายแกํตนเองตามสิ่งที่ชอบและสนใจ เกิดการ
ค๎นพบความรู๎ด๎วยตนเอง เป็นการจัดการเรียนรู๎ที่คานึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล เคารพในสิทธิและหน๎าที่ของ
ผู๎เรียน มีการวางแผนและออกแบบกิจกรรมตลอดจนจัดประสบการณ์อยํางมี

เสาหลักที่ 1

ด๎านการเมืองและความมัน่ คง

เสาหลักที่ 2
เสาหลักที่ 3

ด๎านเศรษฐกิจ
ด๎านสังคมและวัฒนธรรม

ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว ผู๎บริหารและคณะครูได๎ศึกษารายละเอียดจากประชาคมทั้ง 3
เสาหลัก แล๎วจึงนามาประยุกต์มาจัดทาเป็นหลักสูตร จัดทาเนื้อหา กาหนดกิจกรรมการเรียนรู๎อยํางเป็นรูปธรรม
ทั้งด๎านภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยทั้งหมดเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกันและกันและรํวมมือกันยกระดับ
คุณภาพชีวิตในประชาคมอาเซียนให๎พัฒนาอยํางรอบด๎านทัดเทียมอารยะประเทศ
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ความหมายและเป็นระบบ มุํงประโยชน์สูงสุดให๎เกิดแกํ
ผู๎เรียน เพื่อให๎สามารถเรียนรู๎และพัฒนาการเรียนรู๎ได๎จาก
ประสบการณ์จริง คิดเป็น ทาเป็น แก๎ปัญหาเป็นอยํางเต็ม
ศักยภาพ
การก๎าวสูํประชาคมอาเซียนของประเทศในทุก
ภาคสํวน ทุกองค์กร ทุกหนํวยงาน ยังไมํมีความชัดเจน
เป็นระบบวําจะต๎องดาเนินการอยํางไรบ๎าง ซึง่ ในทุก
โรงเรียน ทุกหนํวยงาน ทุกองค์กร ทุกภาคสํวน ก็เพียง
แสดงเชิงสัญลักษณ์คือประดับธงชาติองประเทศในอาเซียน แตํในสํวนของกิจกรรมที่จะต๎องดาเนินการ เพื่อการ
เตรียมความพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียนอยํางเป็นรูปธรรมยังไมํปรากฎชัด
ทางโรงเรียนบ๎านคลองน้าใส เห็นความสาคัญและความจาเป็นจึงได๎จัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อเตรียมความ
พร๎อมอยํางมีสํวนรํวมเพื่อจักได๎รํวมกันยกระดับคุณภาพประชากรในประชาคมอาเซียนโดยยึด 3 เสาหลักของ
ประชาคมอาเซียนเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาได๎แกํ
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5.กระบวนการพัฒนาผลงานหนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม
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5.1สภาพปัญหากํอนการพัฒนา อาทิ
 ข๎อจากัดของสถานศึกษา เป็นโรงเรียนที่เพิ่ง
กํอตั้งเมื่อ 1 เมษายน พ.ศ. 2534 อยูํหํางจากถนนสาย
อาเภอยะหา-สะบ๎าย๎อย 22 กิโลเมตร ถนนบางตอนเป็น
ถนนลูกรัง ในฤดูฝนถนนก็เป็นโคลนบางชํวงเวลาโรงเรียนก็
ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเพราะถนนขาด ยามฤดูแล๎งก็ฝุน
ตลบอบอวล ถนนตลอดเส๎นทางเป็นหลุมเป็นบํอ จนครู
บุคลากรของโรงเรียนต๎องตกเลือดขณะตั้งครรภ์ถึง 3 คน
ขณะเดินทางมาปฏิบัติราชการ ตั้งอยูํในถิ่นทุรกันดาร เสี่ยงภัย การติดตํอสื่อสารกับโลกภายนอกเป็นไปด๎วยความ
ยากลาบาก ผู๎ปกครองเครํงครัดในขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตวัฒนธรรมโดยเครํงครัด การเปลี่ยนแปลงใดๆ
ต๎องได๎รับการยอมรับจากประชาชนทุกคน
นักเรียนนับถือศาสนาอิสลามร๎อยละ 100 ใช๎ภาษายาวีในชีวิตประจาวัน ทาให๎มีปัญหาบ๎างในการ
สื่อสารและการเรียนรู๎ซึ่งมีวัฒนธรรมท๎องถิ่นที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
 ครูบุคลากร-ทางการศึกษามีการโยกย๎ายอยูํบํอยๆ คราวละมากๆ เพราะหวาดกลัว มีการลอบทาร๎าย
ประชาชนผู๎บริสุทธิ์อยูเํ ป็นระยะและเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2550 โรงเรียนบ๎านคลองน้าใส ก็ถูกลอบวางเพลิง
ในเวลา19.00 น. ขณะที่ชุดคุ๎มครองหมูํบ๎านไปประกอบศาสนกิจ ( ละหมาดที่มัสยิด) แม๎ชุมชนจะชํวยกันดับไฟแตํ
โรงเรียนก็เสียหายมากพอสมควร
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ครูขาดแหลํงเรียนรู๎ที่จะศึกษาหาความรู๎ รวมทั้งการวางแผนการจัดการเรียนรู๎
 งนักเรียนขาดแหลํงเรียนรู๎ การฝึกปฏิบัติจริ
ในการจัดการเรียนการสอนของครูที่ผํานมามักเน๎นกระบวนการเรียนรู๎ภายในห๎องเรียน มักเป็น สัญลักษณ์
ตัวเลข ภาคความรู๎ ภาคทฤษฎีเพียงด๎านเดียว การวัดผลประเมินผลมักใช๎วิธีการทํองจานาไปตอบเป็นการจัด
การศึกษาที่พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนไมํรอบด๎าน การพัฒนาความสามารถของตนเอง ไมํเต็มตามศักยภาพที่ตนมีอยูํ
ขาดโอกาสที่แสดงความสามารถ

OSOI

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีประโยชน์ มีคุณคําในการค๎นหา ค๎นคว๎า ข๎อมูลวิทยาการใหมํ ๆ แตํนักเรียนโรงเรียน
บ๎านคลองน้าใส ไมํสามารถเข๎าถึง ไมํวําจะเป็นสิ่งพิมพ์ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ด๎วยสภาพความทุรกันดารของ
ที่ตั้งโรงเรียน
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 เพื่อเป็นการสร๎างคุณภาพ
ด๎านผู๎เรียนในด๎านตํางๆ เชํน ด๎าน
คุณภาพชีวิต โอกาสทางการศึกษาและ
เรียนรู๎สูํโลกกว๎างพร๎อมที่จะก๎าวสูํ
ประชาคมอาเซียน

การออกแบบนวัตกรรมเพือ่ การ
พัฒนา
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กระทรวงศึกษาธิการ ได๎กาหนดบทบาทการดาเนินงานด๎านตํางประเทศเชิงรุก โดยเน๎นการกระชับ
ความสัมพันธ์และการขยายความรํวมมือกับประเทศเพื่อนบ๎าน และในภูมิภาคอาเซียนภายใต๎กรอบความ
รํวมมือด๎านตําง ๆ โดยเฉพาะกรอบความรํวมมือด๎านการศึกษา เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานสาคัญในการ
ขับเคลื่อนความเจริญรุํงเรืองของประเทศไทยและภูมิภาค ในกรอบความรํวมมือด๎านการศึกษาอาเซียน
โดยได๎กาหนดสาระตําง ๆ ไว๎ ดังนี้ อาทิ
1. กาเนิดอาเซียน ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎สถานการณ์เกี่ยวกับความเป็นมาของอาเซียน ฯ
2. พัฒนาการของอาเซียน ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ถึงพัฒนาการของอาเซียนซึ่งมีมาถึง 4 ทศวรรษ มีการพัฒนา
ความรํวมมือในด๎านการเมืองและความมั่นคง ความรํวมมือด๎านเศรษฐกิจ ฯ
3. วิสยั ทัศน์อาเซียน ผู๎เรียนได๎ศึกษาถึงวิสัยทัศน์ของอาเซียนที่แสดงถึงความสมานฉันท์ของประชาชาติ
แหํงเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ ฯ
4. ความสัมพันธ์กบั ภายนอกอาเซียน ผู๎เรียนได๎ศึกษาถึงประเทศสมาชิกอาเซียนที่กระชับความ
รํวมมือกับภายนอกอาเซียน ซึ่งประกอบด๎วยคูํเจรจา 9 ประเทศ 1 กลุํมประเทศ และ 1 องค์การระหวําง
ประเทศ ฯ
5. สูํเปูาหมายการเป็นประชาคมอาเซียน ผู๎เรียนได๎ศึกษากรอบเปูาหมายการเป็นประชาคมอาเซียนซึ่ง
ประกอบด๎วย 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคม
สังคมและวัฒนธรรม มีการพัฒนาในทุกด๎านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กฎบัตร
อาเซียน ฯ
6. การประชุมสุดยอดอาเซียน ผู๎เรียนได๎ศึกษาถึงสรุปสาระสาคัญของการประชุมสุดยอดอาเซียน
ผลสาเร็จของการพัฒนาอาเซียน ฯ
7. เกร็ดความรู๎เกี่ยวกับอาเซียนผู๎เรียนได๎ศึกษาถึง สัญลักษณ์อาเซียนสานักงานเลขาธิการอาเซียน
เลขาธิการอาเซียน ข๎อมูลพื้นฐานประเทศสมาชิกอาเซียน เพลงประจาอาเซียน ธงประจาชาติของสมาชิกอาเซียน
ตราแผํนดิน สกุลเงิน และข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ตํอประเทศไทย
8. ลักษณะภูมิศาสตร์อาเซียน ผู๎เรียนได๎ศึกษาถึงลักษณะของโลกทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพ
แหลํงทรัพยากร และภูมิอากาศของประเทศสมาชิกอาเซียน ฯ
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หลักสูตรอาเซียน
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เศรษฐกิจพอเพียง

2557

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่งคงของแผํนดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูก
ตอกรองรับบ๎านเรือนตัวอาคารไว๎นั่นเอง สิ่งกํอสร๎างจะมั่นคงได๎ก็อยูํที่เสาเข็ม แตํคนสํวนมากมองไมํเห็นเสาเข็ม
และลืมเสาเข็มด๎วยซ้าไป

นวัตกรรมการศึกษา
โซนนิ่งการเรียนรู๎สอูํ าเซียน ของ โรงเรียนบ๎านคลองน้าใส

OSOI

การสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาโซนนิ่งการเรียนรู๎สูํอาเซียน ของ โรงเรียนบ๎านคลองน้าใส
สร๎างสรรค์ไว๎ในหลากหลายมิติ อาทิ
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ผลทีเ่ กิดประโยชน์แกํผู๎เรียน สถานศึกษา และ ชุมชน
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เกียรติภมู แิ หํงความสาเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว ได๎รบั
รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจาปี 2557

OSOI

ผูเ้ สนอนวัตกรรม; นายศรัทธา ห๎องทอง ผู๎อานวยการโรงเรียนบ๎านคลองน้าใส
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2557

การสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาดังกลําวเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่
โรงเรียนบ๎านดูํ ตั้งอยูํหมูํที่ 2 ตาบลบ๎านดูํ อาเภอ
เมืองชียงราย จังหวัดเชียงราย เขตบริการของ
โรงเรียนคือ 19 หมูํบ๎านในตาบลบ๎านดูํ และอยูํใกล๎
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สนามบินแมํฟูาหลวง
ห๎างสรรพสินค๎าสยามแมคโคร จากัด และ มีรา๎ นค๎า
ร๎านอาหาร แหลํงบันเทิง ผับ บาร์จานวนมาก ซึง่
ทาให๎ตาบลบ๎านดูเํ ป็นสังคมใหญํทมี่ คี นอาศัยจานวน
มากมีทงั้ ประชากรที่เป็นคนในพืน้ ทีต่ าบลบ๎านดูํจริงๆ และประชากรแฝงทีม่ าพักอาศัยชัว่ คราว อาทิเชํน นักศึกษา
ข๎าราชการ คนทางานทุกระดับ รวมทัง้ กรรมกร คนเรํรอํ นจรจัด มีทงั้ คน ไทย ชาวตํางประเทศ คนตํางด๎าว
จึงทาให๎เกิดปัญหาสังคมมากมาย โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด
โรงเรียนบ๎านดูํ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)เป็นโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 699 คน ซึ่งเป็นกลุํมเด็ก
เปูาหมายของผู๎ค๎ายาเสพติดโดยเฉพาะนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น เป็น
กลุํมที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากเป็นวัยที่อยากรู๎อยากลอง หลงเชื่องํายและชักจูงได๎งําย

OSOI

โรงเรียนบ๎านดูํ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) เลขที่ 400 หมูํ 2 ถนน พหลโยธิน ตาบลบ๎านดูํ อาเภอ เมือง
จังหวัดเชียงราย สังกัด สพป. เชียงราย เขต 1
ปัจจุบัน นายบุญหํวง ภัทรเชาว์ ดารงตาแหนํง
ผู๎อานวยการโรงเรียนได๎สร๎างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาด๎านการบริหารและจัดการ
สถานศึกษา"ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนเพือ่ การ
ปูองกันสารเสพติดในสถานศึกษาแบบยัง่ ยืนของ
โรงเรียนบ๎านดูํ (สหราษฎร์พฒ
ั นาคาร)”

รางวัลเหรี ยญทองแดง 25 เรื่ อง | [Pick the date]

ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนเพือ่ การปูองกัน
สารเสพติดในสถานศึกษาแบบยัง่ ยืนของโรงเรียนบ๎านดูํ (สหราษฎร์พฒ
ั นาคาร)”
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ในฐานะผู๎บริหารสถานศึกษาที่มีหน๎าที่รับผิดชอบใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ๎าน ( สหราษฎร์พัฒนาคาร) ระ
หนักถึงหน๎าที่ความรับผิดชอบนี้ และเพื่อสนองนโยบาย ต๎น
สังกัด จึงให๎ความสาคัญกับปัญหายาเสพติด เพื่อสร๎างภูมิคุ๎มกัน
ให๎ แ กํ ลู ก ศิ ษ ย์ และปู อ งกั น ปั ญ หาตํ า ง ๆ ที่ จ ะเกิ ด จาก
สถานการณ์ ย าเสพติ ด เป็ น การสร๎ า งเสริ ม สั ง คมให๎ ส งบสุ ข
ประเทศชาติจ ะได๎มี ค วามเจริ ญรุํ งเรือ ง โดยจัด กิจ กรรมอยํ า ง
หลากหลาย
กระบวนการดาเนินงานตามระบบการดูแลชํวยเหลือ
นักเรียนที่แสดงในแผนภูมิเป็นความรับผิดชอบของครูที่ปรึกษา
ตลอดกระบวนการ โดยมีการประสานงานหรือรับการ
สนับสนุนจากผู๎บริหาร ครูที่เกี่ยว ของรวมทั้งผู๎ปกครอง ซึ่งมี
วิธีการและเครื่องมือตัวอยํางสรุป ได๎ดังนี้
การรูจ๎ กั นักเรียนเป็นรายบุคคล โดยทาการศึกษานักเรียนในด๎านตําง ๆ อาทิ การคัดกรองนักเรียน แล๎ว
แบํงนักเรียนเป็นกลุํมตามสภาพจริงที่คัดกรอง เป็น กลุํมปกติ และ กลุํมเสี่ยง มีปัญหา ฯลฯ
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2557

ขัน้ ตอนการดาเนินงานพัฒนา
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ในการจัด กิจกรรมตํ าง ๆ ในระบบดูแ ลชํว ยเหลื อนัก เรีย น
เพื่ อ ปูอ งกัน สารเสพติ ดในสถานศึ ก ษาแบบยั่ ง ยื น ของโรงเรี ย น
บ๎านดูํ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) ได๎ดาเนินงานตามวัฏจักรคุณภาพ
ของเดมมิ่ง (PDCA) ประกอบด๎ วยขั้นตอนการวางแผน (Plan)
การปฏิบั ติต ามแผน ( Do) การตรวจสอบหรือการประเมิ น
(Check) การนาผลการประเมินย๎อนกลับไปปรับปรุงแก๎ไ ขการ
ทางาน (Action)
การใช๎ วั ฏ จั ก รคุ ณ ภาพของเดมมิ่ ง ต๎ อ ง
ดาเนินการอยํางมีวินัย ให๎ครบวงจรหมุนเวียนไปไมํมีหยุดหยํอน
ซึ่งแนวคิดวัฎจักรคุณภาพนี้ วอล์ทเตอร์ ชิวฮาร์ท เป็นผู๎พัฒนา
ขึ้นเป็นคนแรกในปี ค.ศ.1939 และ เอดวาร์ด เดมมิ่ง เป็นผู๎
นามาเผยแพรํในประเทศญี่ปุนในปี ค.ศ. 1950 จนเป็นที่รู๎จักกัน
อยํางแพรํหลาย ทาให๎เรียกวัฎจักรนี้อีกชื่อหนึ่งวํา “วัฏจักร เดมมิ่ง (Deming cycle)

ผลทีเ่ กิดขึน้ จากการดาเนินงาน
การดาเนินงานการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนเพื่อการปูองกันสารเสพติด ในสถานศึกษาแบบ
ยั่ง ยืนของโรงเรียนบ๎านดูํ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) ตามวงจรคุณภาพ Deming การดาเนินงานมุํง เน๎นดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน เพื่อปูองกันไมํนักเรียนยุํงเกี่ยวกับสารเสพติดโดยเน๎นการมีสํวนรํวมของทุกฝุาย การดาเนินการ
ดังกลําวตามข๎อตกลงการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนเพื่อการปูองกันสารเสพติด ในสถานศึกษาแบบยั่งยืน
ของโรงเรียนบ๎านดูํ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) ผลการดาเนินงานปรากฏดังนี้

2557
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1. นักเรียนโรงเรียนบ๎านดูํ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
ร๎อยละ 90 มีความรู๎ความเข๎าใจใน
เรื่องพิษภัยสารเสพติดจากการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียนเพื่อการปูองกันสารเสพติด ในสถาน
ศึกษาแบบยั่งยืน โดยเน๎นการมีสํวนรํวมของทุกฝุาย โรงเรียน
ได๎จัดกิจกรรมเพื่อปูองกันไมํให๎นักเรียนยุํงเกี่ยวกับยาเสพติด
และปลอดสารเสพติด ได๎แกํกิจกรรม เชํน การจัดกิจกรรม
รณรงค์และตํอต๎านยาเสพติด นักเรียนรํวมกิจกรรม ร๎อยละ
100 การจัดกิจกรรมสถานศึกษาสีขาว นักเรียนรํวมกิจกรรม
ร๎อยละ 100การจัดกิจกรรมการคัดกรอง นักเรียนรํวม
กิจกรรม ร๎อยละ 100
2. นักเรียนโรงเรียนบ๎านดูํ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
ร๎อยละ 90 มีภูมิคุ๎มกัน และปลอด
สารเสพติด สารเสพติดทุกชนิด การดาเนินงานตามกิจกรรม
ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนเพื่อการปูองกันสารเสพติดใน
สถานศึกษาแบบยั่งยืนของโรงเรียน(สหราษฎร์พัฒนาคาร) พบวํา นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจในเรื่องพิษภัย
สารเสพติด ร๎อยละ 90 การดาเนินกิจกรรมตํางๆ ทาให๎นักเรียนเกิดความรู๎ ความเข๎าใจในเรื่องพิษภัยสารเสพติด
ได๎แกํกิจกรรม ประกอบด๎วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาบูรณาการทักษะชีวิตเพื่อปูองกันยาเสพ
ติด นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมร๎อยละ 100 ฯลฯ
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ด๎านนักเรียน อาทิ
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ผลงานดีเดํนของนักเรีย นที่เกิดขึ้น จาก
การดาเนินงาน อาทิ
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1.นั ก เรี ย นได๎ รั บ รางวั ล โครงการ
คุณธรรม จริยธรรมดีเดํน ระดับชาติ ประจาปี
2552 และ 2554
2. นั ก เรี ยน ดี เ ดํ น ปร ะ เภทผู๎ ท า
คุณ ประโยชน์ ได๎ รั บ รางวั ลระดับ ระดับ ชาติ
และได๎รั บ คั ด เลื อ กให๎เ ข๎ า พบนายกรัฐ มนตรี
ประจาปี 2555

ด๎านครูผสู๎ อน
คณะครูโรงเรียนบ๎านดูํ
(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ร๎อยละ 100 ความรู๎
ความเข๎าใจ ในเรื่องพิษภัยสารเสพติดจากการ
พัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนเพื่อการ
ปูองกันสารเสพติด ในสถานศึกษาแบบยั่งยืนของโรงเรียน
บ๎านดูํ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) มีครูเข๎ารํวมการพัฒนา
ระบบดูแล ได๎แกํกิจกรรม อาทิ ครูเยี่ยมบ๎านนักเรียน ร๎อย
ละ100 ครูดาเนินกิจกรรมปูองกันและแก๎ไขปัญหาของ
นักเรียน ร๎อยละ 100 ครูจัดทาข๎อมูลระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน และดาเนินกิจกรรมตํางๆ ในระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน ร๎อยละ 100 ฯลฯ
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ด๎านผูบ๎ ริหาร ชุมชนและกรรมการสถานศึกษา
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ได๎รับการยกยํอง ชมเชย ยอมรับ จากเพื่อ น
รํวมงาน ผู๎บังคับบัญชา ชุมชน และในวิชาชีพ
ผู๎บริหารสถานศึกษา โดยได๎รับเกียรติบัตร รางวัล และการ
เผยแพรํของเครือขํายการบริหารโรงเรียนดังนี้
1.1 ผลงาน “ผู๎ บั ง คั บ บั ญ ชาลู ก เสื อ ดี เ ดํ น
ประจาปี 2554 ประเภทผู๎บริหาร”
หนํวยงานที่ให๎รางวัล สานักงานลูกเสือแหํงชาติ ปีการศึกษา 2555
1.2 รางวัล “เสมา ป.ป.ส. ระดับดีเดํน” โครงการสถานศึกษาปูองกันยาเสพติดดีเดํน
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ผูเ้ สนอนวัตกรรม; นายบุญหํวง ภัทรเชาว์ ผู๎อานวยการโรงเรียนบ๎านดูํ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
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เกียรติภมู แิ หํงความสาเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว
ได๎รบั รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจาปี 2557

รางวัลเหรี ยญทองแดง 25 เรื่ อง | [Pick the date]

ประจาปี 2554 หนํวยงานที่ให๎รางวัล ศูนย์อานวยการพลังแผํนดินเอาชนะยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2555
1.3 ผลงาน ผํานการประเมินรับรองเป็น “สถานศึกษาต๎นแบบโครงการโรงเรียนดี
ศรีตาบล” หนํวยงานที่ให๎รางวัล กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2555
1.4 รางวัล สถานศึกษาแบบอยํางการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2552 หนํ ว ยงานที่ ใ ห๎ ร างวั ล กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ปีการศึกษา 2553 ฯลฯ
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การพัฒนาสภาพแวดล๎อมภายในสถานศึกษาอยํางยัง่ ยืน

โดย CLEAN School’s Model
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โรงเรียนบ๎านโคกสะอาด 122 เลขที่ ถนน แกํงคอยบ๎านนา ตาบล ตาลเดี่ยว- อาเภอ แกํงคอย
จังหวัด สระบุรี สังกัด สพป. สระบุรี เขต 2 ปัจจุบัน นางสาว พรรณวดี ปามุทา ดารงตาแหนํง
ผู๎อานวยการสถานศึกษา ได๎สร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา การจัดการด๎านอาคารสถานที่ การพัฒนา
สภาพแวดล๎อมภายในสถานศึกษาอยํางยัง่ ยืน โดย CLEAN School’s Model
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การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
ดังกลําว เนื่องมาจากการที่โรงเรียนบ๎านโคก
สะอาด เป็นโรงเรียนดีศรีตาบล ตั้งอยูํเลขที่
122 หมูํที่ 8 ถนนบ๎านนาแกํงคอย ตาบลตาลเดี่ยว อาเภอแกํงคอย จังหวัดสระบุรี
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงาน 2 ระบุรี เขตประถมศึกษาส
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทาการสอนตั้งแตํ
ถึงชั้นประถมศึกษาปี 1 ระดับชั้นอนุบาลปีที่
6 ทีปั่ จจุบันมีนักเรียน 332 คน ข๎าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 17
คน พื้นที่ของโรงเรียนมีจานวน 2 ไรํ 0 งาน 70 ตารางวา และตั้งอยูํติดกับพื้นที่วัดโคกสะอาดเหมือนเป็นพื้นที่
เดียวกัน ชาวบ๎านโคกสะอาดและชุมชนใกล๎เคียง ให๎ความสนใจใช๎ประโยชน์จากสถานที่ของวัดและโรงเรียน จัด
งานทาบุญตามประเพณีวันสาคัญทางศาสนา งานสืบสานวัฒนธรรมไทย งานบวช งานแตํงงาน งานสังส รรค์และ
งานศพ อยํางตํอเนื่องตลอดปี สํงผลกระทบตํอโรงเรียนคือ ทาให๎บริเวณโรงเรียนมีเศษขยะ เศษอาหารเกิดขึ้น
มากมาย แม๎องค์การบริหารสํวนตาบลตาลเดี่ยวจะสํงรถมาเก็บขยะทุกสัปดาห์ก็ไมํสามารถแก๎ปัญหาได๎ ประกอบ
กับทางเข๎าหมูํบ๎าน ทาให๎ไมํสะดวกและออกโรงเรียนบ๎านโคกสะอาดคับแคบและอยูํติดกับบํอน้าสาธารณะประจาออก-ปลอดภัยในการสัญจรไปมาเทําที่ควร คณะครู นักเรียน ผู๎ปกครองและชุมชนสํวนใหญํจึงเลือกเดินทางเข๎า
โรงเรียนทางซุ๎มประตูวัดโคกสะอาดแทน ดังนั้นองค์การบริหารสํวนตาบลตาลเดี่ยว จึงเข๎ามาดาเนินการปรับปรุง
และพัฒนาสถานที่ โดยการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแตํหน๎าอาคารเรียนถึงวัดโคกสะอาด ทาให๎เกิดเป็นลาน

1.เพื่อสร๎างและพัฒนารูปแบบ การบริหารจัดการสภาพแวดล๎อมภายในสถานศึกษาอยํางยั่งยืน ให๎เอื้อตํอ
การจัดการเรียนรู๎ของนักเรียน
2.เพื่อนารูปแบบการพัฒนาสภาพแวดล๎อมภายในสถานศึกษาอยํางยั่ง ยืน โดย “CLEAN School’s
Model มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาโรงเรียนในอนาคต ”
3.เพื่อสร๎างความตระหนัก ให๎กับคณะครู บุคลากร ผู๎ปกครองและนักเรียน ให๎เห็นความสาคัญของปัญหา
สิ่งแวดล๎อมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมภายในโรงเรียนและชุมชน
4.เพื่อปลุกจิตสานึกของนักเรียน ในการมีสํวนรํวมพัฒนา อาคารสถานที่ และแก๎ปัญหาสิ่งแวดล๎อมภายใน
สถานศึกษา
5.เพื่อให๎บุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามีความพึงพอใจในการใช๎บริการด๎านอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล๎อม
ออกแบบนวัตกรรม การพัฒนาสภาพแวดล๎อมภายในสถานศึกษาอยํางยั่งยืน ตามสภาพ
ปัญหาและความต๎องการของครู นักเรียน ผู๎ปกครองและชุมชน เกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม
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4. วัตถุประสงค์

รางวัลเหรี ยญทองแดง 25 เรื่ อง | [Pick the date]

คอนกรีตที่กว๎างขวางมาก คอนกรีตเมื่อได๎รับแสงแดดจะดูดซับความร๎อนเอาไว๎ตลอดวันและจะถํายเทความร๎อน
ออกมาในตอนกลางคืน ทาให๎บรรยากาศของโรงเรียนร๎อนอบอ๎าว อีกประการหนึง่ คือลานคอนกรีตของโรงเรียน
และวัด จะไมํมีรั้วหรือแนวแบํงอาณาเขตที่ชัดเจน รถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ ที่ขับขี่เข๎ามาในโรงเรียนจึงนิยมใช๎
ความเร็วสูง เสี่ยงตํอการเกิดอุบัติเหตุได๎ตลอดเวลา
ผู๎จัดทาในฐานะผู๎บริหารสถานศึกษา ตระหนักถึงความจาเป็นในการพัฒนาสภาพแวดล๎อมภายในสถานศึกษาให๎
ยั่งยืนเอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎ จึงออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาสภาพแวดล๎อมภายในสถานศึกษา โดยใช๎รูปแบบ
ของโรงเรียน หรือ CLEAN School’s Model ในการบริหารจัดการให๎สอดคล๎องกับชื่อและ อัตลักษณ์ของ
โรงเรียนบ๎านโคกสะอาดที่วํา ” นักเรียนรักษ์สิ่งแวดล๎อม เพียบพร๎อมความรู๎คูํคุณธรรม “

ในโรงเรียนและวัดโคกสะอาด แล๎วนามาจัดลาดับความสาคัญในการพัฒนาตามสภาพและบริบทของโรงเรียน โดย
กาหนดขั้นตอนการพัฒนา ตามรูป แบบของโรงเรียน หรือ CLEAN School’s Model ซึ่ง เป็นรูปแบบที่
ผู๎ออกแบบนวัตกรรมได๎นาอักษรตัวแรกของคาวํา ในภาษาอังกฤษ ” สะอาด “คือ“CLEAN มาเป็นตัวกาหนด ”
กลยุทธ์ในการดาเนินงาน ดังนี้
กลยุทธ์ C มาจากคาวํา Curriculum Linking
หมายถึง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเชื่อมโยงการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
หมายถึง จัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการรักษ์สิ่งแวดล๎อม
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กลยุทธ์ L มาจากคาวํา Learning Integration
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กลยุทธ์ E มาจากคาวํา Environmental policy
หมายถึง กาหนดนโยบายด๎านการอนุรักษ์สิ่งแวดลอม
กลยุทธ์ A มาจากคาวํา Action Plan
หมายถึง จัดทาแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
กลยุทธ์ N มาจากคาวํา Naturally

รางวัลเหรี ยญทองแดง 25 เรื่ อง | [Pick the date]

หมายถึง นักเรียนเกิดจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล๎อมได๎อยํางเป็นธรรมชาติ
6.ดาเนินการ พัฒนาสภาพแวดล๎อมภายในสถานศึกษาอยํางยั่งยืน โดยผํานการประชุม
ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะครูทุกคนเพื่อวางแผนและกาหนดปฏิทินการ
ปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ “ CLEAN ” โดยใช๎กระบวนการ PDCA ในการพัฒนางานและการมีสํวนรํวมของบุคลากร
และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง

2557

ที่มา : http://www.cgpcenter.com/generalknowledges/pdca/pdca.html

7.ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินการตามรูปแบบของโรงเรียน หรือ CLEAN
School’s Model ทีละขั้นตอน โดยประเมินจากสภาพแวดล๎อมของสถานศึกษา และคุณภาพผู๎เรียน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเปูาหมายที่กาหนดหรือไมํ

วํา
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8.สรุปผลการประเมินสภาพแวดล๎อมของสถานศึกษาและคุณภาพผู๎เรียน และวิเคราะห์
ปัญหาและข๎อบกพรํองในแตํละด๎าน เพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมให๎ดีขึ้นและดาเนินการใน
ปีการศึกษาตํอไป
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9.เผยแพรํ ประชาสัมพันธ์ผลงานนักเรียน และโรงเรียนสูํสาธารณชน และ ขยายผลตํอ
หนํวยงานอื่นๆ ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมอยํางตํอเนื่องและยั่งยืนตํอไป โดยสามารถสรุปกรอบแนวคิด ในการ
พัฒนานวัตกรรมได๎ดังนี้

กรอบแนวคิดการพัฒนาสภาพแวดล๎อมภายในสถานศึกษาอยํางยัง่ ยืน
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โดย CLEAN School’s Model
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ผังมโนทัศน์โครงสร๎างหนํวยการเรียนรูบ๎ รู ณาการ
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โรงเรียนบ๎านโคกสะอาด
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ผลงานทีเ่ กิดขึน้ จากการดาเนินงาน อาทิ
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 รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนนําอยูํประจาปี 2554 และ 2555 ของสานักงานเขตพื้นที่การ
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
 รางวัลสถานศึกษาพอเพียง ประจาปี 2555 ของกระทรวงศึกษิการ
 รางวัลยอดเยี่ยม โรงเรียนนําอยูํ 5 ส ประจาปี 2556 ของสานักงานเขตพื้นที่การ
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

 ได๎รับการคัดเลือกจากบริษัทยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จากัด ให๎เป็นโรงเรียนแกนนาเข๎ารํวม
โครงการบริส ป.ปลายเปลี่ยนโลก กิจกรรม เปลี่ยนสังคม เด็กประถมทาได๎

เกียรติภมู แิ หํงความสาเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว ได๎รบั รางวัล
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 โรงเรียนแกนนา การขับเคลื่อนจุดเน๎นการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนสูํการปฏิบัติใน
สถานศึกษา ของ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2557

เหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจาปี 2557

OSOI

ผูเ้ สนอนวัตกรรม; นางสาว พรรณวดี ปามุทา ผู๎อานวยการโรงเรียนบ๎านโคกสะอาด
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D 57
นวัตกรรมโครงการการพัฒนาคุณภาพผูเ๎ รียนด๎วยรูปแบบ 7 ขัน้ มหัศจรรย์

OSOI

2557
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ก๎าวสูกํ ารเรียนรูร๎ กั ษ์พอเพียง

63

โรงเรียนบ๎านพรหมมาสามัคคี เลขที่ 100
ตาบล คลองลานพัฒนาอาเภอ คลองลาน จังหวัด
กาแพงเพชร สังกัด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาแพงเพชรเขต 2 ปัจจุบันนางอังคณา
จาดดา ดารงตาแหนํง ผู๎อานวยการสถานศึกษา โรงเรียน
บ๎านพรหมมาสามัคคี ได๎สร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา ด๎านการบริหารจัดการและจัดการสถานศึกษา
“โครงการการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนด๎วยรูปแบบ 7 ขัน้
มหัศจรรย์กา๎ วสูกํ ารเรียนรูร๎ กั ษ์พอเพียง”
ความคิดสร๎างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาดังกลําว เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่โรงเรียนบ๎านพรหมมาสามัคคี เปิดสอน 2 ระดับ ได๎แกํระดับ
ปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2555 มีนักเรียนทั้งหมด 169 คน ประกอบด๎วย 3 ชนเผํา ได๎แกํ ชาว
ไทยภูเขาเผําอิ้วเมี่ยน(เย๎า) ชาวไทยภูเขาเผําลาหูํ (มูเซอ) คนไทย เป็นโรงเรียนในโครงการหลวง(โครงการบ๎านเล็ก
ในปุาใหญํโครงการ3)ได๎ผํานการประเมินให๎เป็นสถานศึกษาแบบอยํางการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจาปี2554“สถานศึกษาพอเพียง 2554”จาก
กระทรวงศึกษาธิการ สภาพความเป็นอยูํของคนในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และ มีฐานะยากจน
เป็นสํวนใหญํ
โรงเรียนได๎รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปี พ.ศ.2554 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษาผลสรุปรวมคะแนนประเมิน 80.22 คะแนน มีคุณภาพระดับ ดี และมี
คุณภาพระดับ พอใช๎ 2 ตัวบํงชี้ คือตัวบํงชี้ที่ 5ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน และ ตัวบํงชี้ที่ 6 ประสิทธิผล
ของการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ สํวนรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
โรงเรียนบ๎านพรหมมาสามัคคี ชํวงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา 2554 มีเพียง 2 กลุํมสาระการเรียนรู๎ที่
สูงกวําระดับชาติคือ สาระการเรียนรู๎สุขศึกษา และสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งต๎องมีการ
พัฒนาและปรับปรุงให๎ดีขึ้น ประกอบกับบริบทของโรงเรียนเอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎ที่สํงเสริมทักษะอาชีพของ
นักเรียนและจากการประชุมการวางแผนนโยบายตามจุดเน๎นและการนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสูํการปฏิบัติ
จริงของคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู๎ปกครอง นักเรียน โรงเรียนบ๎านพรหมมาสามัคคี จึงมีมติที่ประชุม
นาโครงการการพัฒนาคุณภาพผูเ๎ รียนด๎วยรูปแบบ 7 ขัน้ มหัศจรรย์กา๎ วสูกํ ารเรียนรูร๎ กั ษ์พอเพียง มาใช๎ยกระดับ
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน การจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผูเ๎ รียนเป็นสาคัญ และสํงเสริมให๎นกั เรียนมีความพอเพียง
และมีทกั ษะอาชีพตํอไป โดยมี วัตถุประสงค์ประกอบด๎วย

1. เพื่อให๎นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนาความรู๎ที่ได๎ไปใช๎ใน
ชีวิตประจาวัน
2. เพื่อพัฒนานักเรียนให๎มีความรู๎ความสามารถด๎านวิชาการและทักษะในการประกอบอาชีพ
3. เพื่อให๎ครูใช๎ฐานการเรียนรู๎จัดกิจกรรมที่ยึดผู๎เรียนเป็นสาคัญเน๎นการปฏิบัติจริง
4. เพื่อให๎สถานศึกษามีแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกห๎องเรียนที่เอื้อตํอการเรียนรู๎รกั ษ์พอเพียง
การพัฒนาคุณภาพผูเ๎ รียนด๎วยรูปแบบ 7 ขัน้ มหัศจรรย์ก๎าวสูกํ ารเรียนรูร๎ กั ษ์พอเพียง
โรงเรียนบ๎านพรหมมาสามัคคี
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7 ขัน้ มหัศจรรย์กา๎ วสูํการเรียนรูร๎ กั ษ์พอเพียง
ขัน้ ที.่ 1จิตตระหนัก)Awareness)
.2ขัน้ ทีรั่ กศึกษา) Love to learn)
.3ขัน้ ทีน่ าพาสร๎างจัดองค์ความรู๎ )Knowledge Management)
.4ขัน้ ทีสู่ ทํ างปฏิบตั นิ าไปใช๎ )Do and apply)
.5ขัน้ ทีสร๎
่ างสรรค์การมีสวํ นรํวม )Participation)
.6ขัน้ ทีจั่ ดสรุปประเมิน )Evaluation)
ขัน้ ที่ .7เพลินแบํงปัน )Share)

16 ฐานการเรียนรู๎

การพัฒนาคุณภาพผูเ๎ รียน

หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

- ยึดผูเ๎ รียนเป็นสาคัญ

PDCA

2557

วิธีการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน

- แผนทีค่ วามคิด
- บูรณาการ

มีคณ
ุ ภาพ
OSOI

ไมํมคี ุณภาพ
คุณภาพ
คุณภาพผูเ๎ รียน
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โครงการการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนด๎วยรูปแบบ7 ขั้นมหัศจรรย์ก๎าวสูํการเรียนรู๎รักษ์พอเพียงมีการ
ดาเนินงานโดยอาศัยกระบวนการควบคุมการ
ทางานของวงจรเดมมิง(Deming Cycle)(PDCA)
เข๎ามากากับติดตาม ประกอบด๎วย
การวางแผน (Plan)
ขัน้ ที่ 1.จิตตระหนัก
(Awareness)
การปฏิบัต(ิ Do)
ขัน้ ที่ 2.รักศึกษา (Love to
learn)
ขัน้ ที่ 3. นาพาสร๎างจัดองค์
ความรู๎ (Knowledge Management)
ขัน้ ที่ 4. สูํทางปฏิบัตนิ าไปใช๎
(Do and apply)ใช๎การการเรียนการสอนที่ยึด
ผู๎เรียนเป็นสาคัญมีการทาแผนที่ความคิดบูรณาการ
แทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขัน้ ที่ 5. สร๎างสรรค์การมีสวํ น
รํวม (Participation)
การตรวจสอบ (Check)
 ขัน้ ที่ 6.จัดสรุปประเมิน (Evaluation)
การปรับปรุงพัฒนา (Action)
ขัน้ ที่ 7. เพลินแบํงปัน (Share)
โดยใช๎ฐานการเรียนรูภ๎ ายในห๎องเรียน 6ฐานได๎แกํ
1.ฐานการเรียนรู๎ห๎องสมุดมีชีวิต
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การเรียนรู๎ ม. ไม๎ผล ในการเรียนรู๎มีการบูรณาการอยํางหลากหลายตาม
ฐานการเรียนรู๎แบบพอเพียงซึ่งจะสามารถชํวยแก๎ปัญหาคุณภาพผู๎เรียน
ภายใต๎ชื่อโครงการการพัฒนาคุณภาพผูเ๎ รียนด๎วยรูปแบบ 7 ขั้นมหัศจรรย์
ก๎าวสูกํ ารเรียนรูร๎ กั ษ์พอเพียง
ผลของการดาเนินงานโครงการการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนด๎วย
รูปแบบ 7 ขั้นมหัศจรรย์ก๎าวสูํการเรียนรู๎รักษ์พอเพียง จากการศึกษา
สภาพปัญหาและความต๎องการและนาข๎อมูลมาใช๎ในการ
สร๎างและพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน มีการประเมินผลเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาอยํางตํอเนื่อง ได๎นาผลมาใช๎ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพที่ยั่งยืน และ
สํงผลตํอการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมคํานิยมที่พึงประสงค์
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงความรู๎ความสามารถด๎าน
วิชาการและทักษะในการประกอบอาชีพ การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ยึดผู๎เรียนเป็นสาคัญ จากฐานการเรียนรู๎ทั้งในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน ของนักเรียนโรงเรียน
บ๎านพรหมมาสามัคคี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 2 ซึ่งจะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศชาติในอนาคตตํอไปทาให๎โรงเรียนได๎รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนต๎นแบบองค์ความรู๎ในกิจกรรมปุ๋ย
อินทรียด์ ีเดํน โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ปีการศึกษา2554จาก สพฐ. รํวมกับ สอศ. ระดับชาติ ชนะเลิศ
โรงเรียนต๎นแบบองค์ความรู๎ในกิจกรรมการปลูกผัก โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ปีการศึกษา2555 จาก
สพฐ. รํวมกับ สอศ.ระดับชาติได๎รบั เชิญนาเสนอองค์ความรู๎ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแหํง
ประเทศไทย จ.ราชบุรีปีการศึกษา2555รางวัลเหรียญทอง OBEC AWARDS ระดับชาติ ผู๎อานวยการสถานศึกษา

OSOI

2.ฐานการเรียนรู๎ห๎องคอมพิวเตอร์
3.ฐานการเรียนรู๎ห๎องจริยธรรม
4. ฐานการเรียนรู๎ห๎องเสริมสวยพรหมมา
5. ฐานการเรียนรู๎ธนาคารขยะรีไซเคิล
6. ฐานการเรียนรู๎ห๎องสหกรณ์โรงเรียนและฐานการเรียนรู๎
ภายนอกห๎องเรียน10ฐานได๎แกํ1.ฐานการเรียนรู๎ ก. ไกํพื้นบ๎าน 2.
ฐานการเรียนรู๎ ส.ไส๎เดือน 3. ฐานการเรียนรู๎ ธ. ธนาคารจุลินทรีย์4.
ฐานการเรียนรู๎หมูหลุม5. ฐานการเรียนรู๎ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 6. ฐาน
การเรียนรู๎ ป. ปลาชีวภาพ 7. ฐานการเรียนรู๎ บ. ใบไม๎ทับถม8.ฐาน
การเรียนรู๎เห็ดนางฟูา9. ฐานการเรียนรู๎ผักปลอดสารพิษ10. ฐาน
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ยอดเยี่ยม ด๎านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนปีการศึกษา2556 มีหนํวยงานอื่นๆ มาศึกษาดูงาน
สร๎างเครือขํายการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนทั้งในเขตพื้นที่การศึกษาและตํางเขตพื้นที่การศึกษา
ผลงานทีเ่ กิดขึน้ จากการดาเนินงาน
การใช๎ทรัพยากร ในการพัฒนานวัตกรรม
ประยุกต์ใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํอยํางเหมาะสมคุ๎มคํา สอดคล๎องกับบริบทของหนํวยงานโดยในการพัฒนา
คุณภาพผู๎เรียนด๎วย 7 ขั้นมหัศจรรย์ก๎าวสูํการ
เรียนรู๎รักษ์พอเพียง โรงเรียนบ๎านพรหมมา
สามัคคี หมายถึง แบบแผนการดาเนินงานที่
ผู๎บริหารครู และนักเรียนรํวมกันนาทรัพยากรที่
มีอยูํอยํางจากัดมาใช๎พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให๎เกิดประสิทธิผลสูงสุดคือ
ครูพระ ผู๎ปกครอง ปราชญ์
ชาวบ๎าน วิทยากรจากหนํวยงานอื่นมีสํวนรํวม
เป็นวิทยากรตามฐานการเรียนรู๎ทั้ง 16ฐาน
ใช๎ทรัพยากรธรรมชาติรํวมกันตาม
บริบทของโรงเรียน
ใช๎อาคารสถานที่รํวมกันจัดอบรม
ให๎ความรู๎เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน
การเรียนรูร๎ วํ มกันในการพัฒนานวัตกรรม
ได๎แกํกระบวนการพัฒนานวัตกรรมกํอให๎เกิด
ประสบการณ์ การเรียนรู๎รํวมกันทั้งหนํวยงาน
โรงเรียนบ๎านพรหมมาสามัคคีเป็น
หนํวยงานที่มีบทบาทหน๎าที่ในการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษาเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กาหนดใน
ระดับชาติให๎สอดคล๎องกับสภาพความต๎องการของท๎องถิ่นเพื่อนาไปสูํการจัดทาโครงการที่สํงเสริมการใช๎และ
พัฒนาทรัพยากรในสถานศึกษาให๎เกิดประโยชน์มากที่สุดสามารถจัดการศึกษาได๎อยํางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
เพื่อพัฒนาผู๎เรียนไปสูํมาตรฐานการเรียนรู๎ ได๎เรียนรู๎และปฏิบัติจริง ตลอดจนการปลูกฝังให๎ผู๎เรียนมีความรักความ
ภาคภูมิใจในท๎องถิ่น ได๎น๎อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในชีวิต สามารถปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของชุมชน
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ผลสรุปการดาเนินงาน ;นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในระดับดีเยี่ยม ผลสัมฤทธิ์ O-NET มีการพัฒนาขึ้น
จากสูงกวําระดับชาติเพียง 2 กลุํมสาระการเรียนรู๎ สูงขึ้นเป็นสูงกวําระดับชาติ 6 กลุํมสาระการเรียนรู๎ เน๎นการ
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เกียรติภมู แิ หํงความสาเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว ได๎รบั
รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจาปี 2557
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ปฏิบัติจริงทาให๎โรงเรียนได๎รบั รางวัลสถานศึกษาพอเพียงปีการศึกษา 2554 และเป็นสถานศึกษาพอเพียงต๎นแบบ
ปีการศึกษา 2555
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ธัญญผล เด็กหญิงน้าฝน บุญคา นางอังคณา จาดดาและ นางอัจฉรา คงอินทร์
ชนะเลิศโรงเรียนต๎นแบบองค์ความรู๎ในกิจกรรมปุ๋ยอินทรีย์ดีเดํน โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ปีการศึกษา
2554 จาก สพฐ. รํวมกับ สอศ. ระดับชาติ
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ธัญญผล เด็กหญิงนันท์นภัส คงอินทร์ นางอัง คณา จาดดา และนางอัจฉราคง
อินทร์ชนะเลิศโรงเรียนต๎นแบบองค์ความรู๎ในกิจกรรมการปลูกผัก โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ปีการศึกษา
2555 จาก สพฐ. รํวมกับ สอศ. ระดับชาติ
นางอังคณา จาดดา ได๎รับรางวัลเหรียญทอง OBEC AWRDS ระดับชาติ ผู๎อานวยการสถานศึกษายอด
เยี่ยมประถมศึกษาขนาดกลาง ด๎านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนมีฐานการเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกห๎องเรียนที่เอื้อตํอการเรียนรู๎รักษ์พอเพียง มีคูํมือการ
พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนด๎วย 7 ขั้นมหัศจรรย์ก๎าวสูํการเรียนรู๎รักษ์พอเพียง และคูํมือฐานการเรียนรู๎ทั้ง 16 ฐาน
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ผูเ้ สนอนวัตกรรม; นางอังคณา จาดดา ผู๎อานวยการ โรงเรียนบ๎านพรหมมาสามัคคี
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โปรแกรมบริหารแผนงานและงบประมาณ
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โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ตั้งอยูํเลขที่ 117
ถนนแก๎วนวรัฐ ตาบลวัดเกต อาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหมํ
สังกัด สพป. เชียงใหมํ เขต 1 สช.ปัจจุบัน ดร.สิรนิ นั ท์
ศรีวรี ะสกุล ดารงตาแหนํงผู๎อานวยการสถานศึกษา ได๎
สร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด๎านการบริหาร
จัดการและจัดการสถานศึกษา (การบริหารงบประมาณ)
“โปรแกรมบริหารแผนงานและงบประมาณ”
ความคิดสร๎างสรรค์ และ การพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา “โปรแกรมบริหารแผนงานและงบประมาณ”
ดังกลําวสืบเนื่องมาจากปัจจุบันความเจริญก๎าวหน๎าทาง
เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็วซึง่ เป็นลดีตํอ
ประสิทธิภาพของการทางานในทุก ๆ ด๎านของผู๎บริหารงานในองค์กรตํางๆ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยได๎นา
เทคโนโลยีเข๎ามาอานวยความสะดวกทั้งในด๎านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน ซึ่งกํอนที่โรงเรียน
จะได๎มีการพัฒนาโปรแกรมบริหารแผนงานและงบประมาณ โรงเรียนได๎จัดทางบประมาณประจาปีตามหลักการ
บัญชี โดยใช๎ข๎อมูลทางสถิติในอดีตในการกาหนดงบประมาณสาหรับปีการศึกษาใหมํ ในขณะเดียวกันก็ได๎จัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปี แตํงาน โครงการ กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการฯ ดังกลําว มิได๎เชื่อมโยงกับงบประมาณ แตํ
ยึดฐานข๎อมูลและสถิติทางการเงินในอดีต 3 ปีย๎อนหลังเป็นสาคัญ
ปีการศึกษา 2551 นับเป็นปีแหํงการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีและการ
จัดทางบประมาณของโรงเรียน โดยเป็นปีการศึกษาแรกที่โรงเรียนได๎จัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โดยนา หลักการ
ของ Balanced Scorecard (BSC) ของ Kaplan และ Norton มาใช๎เป็นเครื่องมือทางด๎านการจัดการที่ชํวยใน
การนากลยุทธ์ไปสูํการปฏิบัติ (Strategic Implementation) โดยอาศัยการวัดหรือประเมิน (Measurement) ที่
จะชํ ว ยท าให๎ผลงานของโรงเรี ย นทุก ด๎ า นเกิ ด ความสอดคล๎ องเป็ น อั น หนึ่ง อั น เดี ย วกัน และมุํ ง เน๎ น ในสิ่ ง ที่ มี

รางวัลเหรี ยญทองแดง 25 เรื่ อง | [Pick the date]

จากการเปลี่ยนแปลงดังกลําวโรงเรียนจึงได๎จัดทาโปรแกรมบริหารแผนงานและงบประมาณโรงเรียนปรินส์
รอยแยลส์วิทยาลัยขึ้น โดยให๎แตํละฝุาย แตํละระดับการศึกษาในโรงเรียนบันทึกงาน โครงการ กิจกรรม ตาม
ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน อัต ลักษณ์ จุดเน๎นของโรงเรียน กาหนดงบประมาณ ชํวงเวลาในการดาเนินการ และใช๎
โปรแกรมบริหารแผนงานและงบประมาณโรงเรียนดัง กลําวในการขออนุมัติจัดทางาน โครงการ กิจกรรม
ตามลาดับขั้นตอน และสามารถบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการตลอดจนวัดความสาเร็จของงาน โครงการ
กิจกรรมได๎อยํางมีประสิทธิภาพ จนประสบความสาเร็จ

2557

ความสาคัญตํอความสาเร็จของโรงเรียน (Alignment and
focused) โดยพิจ ารณาตั วชี้วัดในสี่มุมมอง (Perspectives)
ได๎แกํ
มุมมองด๎านการเงิน (Financial Perspective)
มุมมองด๎านนักเรียน (Student Perspective)
 มุ ม มองด๎ า นกระบวนการภายใน (Internal
Process Perspective)
 และมุ ม มองด๎ า นการเรี ย นรู๎ แ ละการพั ฒ นา
(Learning and Growth Perspective) โดยใช๎ทรัพยากร
ทุกด๎ านเพื่ อให๎เ กิด ผลที่ด๎ านนัก เรี ยน โดยถือ วํา นัก เรี ยนเป็ น
ส าคั ญ ทั้ ง นี้ โ ดยมี เ ปู า หมายวํ า การด าเนิ น งาน โครงการ
กิจกรรมใด ๆ ต๎องสามารถวัดและประเมินผลได๎ นอกจากนั้น
ยังเชื่อมโยงงบประมาณจากแผนปฏิบัติการประจาปี ไปสูํการ
จั ด ท างบประมาณประจ าปี ข องโรงเรี ย นตามประเด็ น
ยุทธศาสตร์ตามหลักของ Balance Scorecard

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาโปรแกรมบริหารแผนงานและงบประมาณของโรงเรียนให๎ มีประสิทธิภาพ คลํองตัว งํายตํอการ
ปฏิบัติงานและสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติการประจาปี อยํางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลที่สมบูรณ์
กรอบแนวคิดในการพัฒนาได๎นาการบริหารงบประมาณแบบมุํง เน๎นผลงาน (Performance- based
budgeting: pbb) โดยให๎ความสาคัญกับการกาหนดพัน ธกิจขององค์กรเปูา หมายและวัตถุประสงค์ กลยุท ธ์
แผนงาน งาน/โครงการอยํางเป็นระบบ มีการติด ตามประเมินผลอยํางสม่าเสมอ เพื่อวัดผลสาเร็จของงาน เป็น
ระบบที่เชื่อมโยงการบริหารจัดการทรัพยากร การเงินและพัสดุ ที่สะท๎อนให๎เห็นถึงผลสาเร็จของงานหรือ พันธกิจ
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กระบวนการพัฒนาผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
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ตํางๆขององค์กรภายใต๎ร ะบบการบริ หารกิจการบ๎ านเมืองและสัง คมที่ ดี
(Good Governance) และหลักของ Balance Scorecard มาออกแบบ
และพัฒนาโปรแกรม ตามแผนภาพนี้ 
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ขัน้ ตอนการดาเนินงานพัฒนา
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ผลงานที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน

2557
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1.การจัด ทางบประมาณประจ าปีของโรงเรีย นใช๎
ข๎อมูล การจัดท างบประมาณในการด าเนิ นงาน โครงการ
กิจกรรม จากโปรแกรมบริหารแผนงานและงบประมาณและ
ยัง สามารถจัดท างบประมาณที่สอดคล๎องกับหลัก การทาง
บั ญ ชี อ ยํ า งถู ก ต๎ อ งเนื่ อ งจากในการระบุ ง าน โครงการ
กิจกรรมในโปรแกรมแผนจะต๎องระบุวําการดาเนินงานนั้นจะ
เป็น คําอบรมเทําไหรํ คําพาหนะหรือเบี้ยเลี้ยงเทําไหรํ คําวัสดุ
สิ้นเปลืองเทําไหรํ คําใช๎ จํายเบ็ดเตล็ด เทําไหรํ คําสิน ทรัพ ย์
เทําไหรํ และนอกจากใช๎งบประมาณจากทางโรงเรียนแล๎วยังมี
รายรับจากแหลํงงบประมาณอื่นด๎วยหรือไมํเชํน รายรับจาก
สมาคมผู๎ ป กครองและครู ฯ รายรั บ จากการเก็ บ เงิ น จาก
นักเรียนเพิ่มจากคําธรรมเนียมการศึกษา หรือใช๎งบเฉพาะกิจ
ฯลฯ ทาให๎ การจั ดทางบประมาณตามหลั กการบัญ ชีเป็นไป
อยํางถูกต๎องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังทราบได๎วํา
งบประมาณประจาปี ข องโรงเรี ยนให๎ ค วามส าคั ญ ไปที่ ฝุ า ย
ระดั บ การศึ ก ษาใด ยุ ท ธศาสตร์ ใ ด มาตรฐานใดเทํ า ไหรํ
ตอบสนองตํอจุดเน๎นของโรงเรียนหรือไมํ
2.การจัดทาแผนงาน กิจกรรม โครงการ มีการกาหนดรหัสหนํวยงานทาให๎ทราบวําแตํละหนํวยงานใช๎
งบประมาณจานวนเทําไหรํในปีการศึกษานั้นและสามารถควบคุมงบประมาณในการดาเนินงานของแตํละฝุายได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ
3.การจัดทาแผนงาน กิจกรรม โครงการเป็นไปตามยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ตัวชี้วัด จุดเน๎นและอัตลักษณ์
ของโรงเรียน เนื่องจากในการวางแผนงาน กิจกรรม โครงการต๎องกาหนดวําสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ มาตรฐาน
ตัวชี้วัดในของโรงเรียนและตอบสนองตํอจุดเน๎นและอัตลักษณ์ที่กาหนดไว๎หรือไมํ
4.การจัดทาแผนงาน โครงการ กิจกรรม กาหนดระยะเวลาเริ่มต๎นและสิ้นสุดไว๎และถูกกาหนดให๎ระบุ
งบประมาณที่จาเป็นต๎องใช๎ในแตํละเดือน ทาให๎ฝุายงบประมาณของโรงเรียนสามารถคาดการณ์ได๎วําในชํวงเวลาใด
ของปีจะต๎องจัดเตรียมงบประมาณให๎เพียงพอสาหรับการดาเนินงาน โครงการกิจกรรมตามแผนจานวนเทําใด ทา

รางวัลเหรี ยญทองแดง 25 เรื่ อง | [Pick the date]

จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและภายหลังจากการพัฒนานวัตกรรมโปรแกรมบริหารแผนงานและงบประมาณ
โรงเรียนทาให๎ เกิด ผลส าเร็จ จากการพัฒนานวัต กรรม
ดังนี้
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ให๎การงาน โครงการกิจกรรมไมํมีปัญหาในการดาเนินการเนื่องจากงบประมาณไมํเพียงพอและสามารถดาเนินการ
ได๎ตามแผนงานที่วางไว๎อยํางมีประสิทธิภาพ
5.การเบิกงบประมาณเพื่อขออนุมัติงาน โครงการกิจกรรมตามแผนจะสามารถสั่งพิมพ์ใบขออนุมัติจาก
โปรแกรมบริ หารแผนงานและงบประมาณได๎โดยตรง ซึ่ง จะมี รายละเอีย ดของโครงการทั้ง หมดตามที่ไ ด๎ ระบุ
รายละเอียดตั้งแตํยุทธศาสตร์ มาตรฐาน จุดเน๎นของโรงเรียน งบประมาณที่ตั้งไว๎ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย (เชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ) รหัสงาน โครงการกิจกรรม ฯลฯ อยํางครบถ๎วนทาให๎งํายตํอการตัดสินใจของผู๎บริหารใน
การอนุมัติงบประมาณ โดยเฉพาะอยํางยิ่งเป็นงาน โครงการ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการวางแผนมาเป็นอยํางดี
6.การสรุปงาน โครงการกิจกรรมก็สามารถระบุได๎วําในปีงบประมาณนั้น ๆ ได๎ใช๎ทรัพยากรสาหรับฝุาย
ระดับการศึกษา ยุทธศาสตร์ มาตรฐานใดเทําไหรํเป็นไปตามจุดเน๎นที่ตั้งไว๎หรือไมํ สามารถที่จะปูอนภาพเข๎าไปใน
โปรแกรมแผนและสั่งพิมพ์เป็นรูปเลํมฉบับสมบูรณ์โดยไมํเสียเวลาในการทางาน
จากการที่มีการพัฒนาโปรแกรมบริหารแผนงานและงบประมาณทาให๎การทางานเป็นไปอยํางรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ แผนงานประจาปีและงบประมาณสอดคล๎องไปในทิศทางเดียวกัน สามารถตรวจสอบ วัดและ
ประเมินผลสาเร็จของงาน กิจกรรม โครงการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ นับเป็นนวัตกรรมที่ทาให๎การบริหารแผนงาน
ประจาปีและงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

เกียรติภมู แิ หํงความสาเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว ได๎รบั
รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจาปี 2557
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ผูเ้ สนอนวัตกรรม; ดร.สิรนิ นั ท์ ศรีวีระสกุล ผูอ๎ านวยการสถานศึกษา
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โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
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ปฐมบทสาคัญของการ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษา
“โปรแกรมบริหารงบประมาณ e_Budget” ดังกลําว เกิดจากแนวคิดสาคัญในการบริหารงบประมาณ เป็น
สิ่งจาเป็นอยํางยิ่งในการบริหารงานทุกชนิดทุกหนํวยงานและทุกองค์การจะต๎องจัดทางบประมาณให๎มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพื่อสามารถใช๎งบประมาณที่มีอยูํให๎
เกิดประโยชน์สูงสุด
การบริหารงบประมาณ โดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารโดยใช๎โปรแกรม e_Budget ชํวยให๎ลดข๎อจากัดในการทางาน
สามารถทางานได๎ทุกที่ (anywhere) ทุกเวลา (anytime) และทุกคน
ที่เกี่ยวข๎อง (everybody) ข๎อมูลที่ได๎ถูกต๎องตรงกัน แบบ real time
โดยโปรแกรม e_Budget แบํงกลุํมผู๎ที่เกี่ยวข๎อง หรือผู๎ใช๎งาน เป็น 3
กลุํมใหญํ คือ

OSOI

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอสวํางวีระวงศ์ เลขที่ 120 ถนน ตาบล สวําง
อาเภอ สวํางวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี สังกัด สานักงานสานักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ปัจจุบัน นายอดิศกั ดิ์
คัมภีระ ดารงตาแหนํง ผูอ๎ านวยการ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอสวําง
วีระวงศ์ ได๎สร๎างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา ด๎านการ
บริหารจัดการและจัดการ
สถานศึกษา (การจัดการด๎าน
อาคารสถานที่) “โปรแกรมบริหาร
งบประมาณ e_Budget”
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โปรแกรมบริหารงบประมาณ e_Budget
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1. ผู๎บริหารหนํวยเบิกจําย
เชํน ผอ.รอง สานัก งาน กศน.จัง หวั ด

75

2.เจ๎าหน๎าที่หนํวยเบิกจําย
งบประมาณ เชํน เจ๎าหน๎าที่งบประมาณ
เจ๎าหน๎าที่การเงิน เจ๎าหน๎าที่พัสดุ เป็น
ต๎น และ
3. กศน.อ าเภอ ได๎ แ กํ
ผู๎บริหาร/เจ๎าหน๎าที่ ของ กศน.อาเภอ
ซึ่ ง ผู๎ ใ ช๎ ง านแตํ ละกลุํ ม สามารถเข๎ า ถึ ง
ข๎ อ มู ล และ ปฏิ บั ติ ง าน ใน ห น๎ า ที่ ที่
แตกตํางกัน
ผู๎ใช๎งานระบบแตํละกลุํม มีบทบาทหน๎าที่แตกตํางกันและเข๎าถึงข๎อมูลได๎แตกตํางกัน และยังสามารถ
กาหนดจานวนบุคคลแตํละกลุํมเพิ่มเติมได๎ตามความเหมาะสมของหนํวยงาน บทบาทหน๎าที่และสารสนเทศของ
ผู๎ใช๎งานแตํละกลุํม มีดังนี้
1. ผู๎บริหารสานักงาน กศน.จังหวัด (หนํวยเบิก-จําย) ผู๎ใช๎งาน
ระบบกลุํมนี้เป็นผู๎ใช๎งานที่สาคัญที่สุด เพราะเป็นผู๎กาหนดนโยบายการ
บริหารงบประมาณ และเป็นผู๎ใช๎ข๎อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ
ซึ่งสามารถตรวจสอบข๎อมูลงบประมาณได๎ทั้งหมด ของ กศน.จังหวัด วํามี
งบประมาณอะไรบ๎างจานวนเทําใด ฯ จานวนเงินที่ได๎รับโอนแล๎ว จานวน
เงินที่จัดสรรให๎งาน โครงการ และสถานศึกษาตํางๆ และจานวนเงินรอการ
จัดสรร ฯ พร๎อมทั้งแสดงเป็นจานวนร๎อยละ กราฟแทํง และกราฟ ชํวยให๎
ผู๎บริหารสามารถเข๎าถึงข๎อมูลสารสนเทศ ที่ถูกต๎อง รวดเร็ว ได๎ด๎วยตนเอง
ทุกที่ ทุกเวลา
2. กลุํมเจ๎าหน๎าที่หนํวยเบิก-จําย เป็นผู๎ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณและการเบิก -จํายประกอบด๎วย
เจ๎าหน๎าที่งบประมาณ ทาหน๎าที่ กาหนดงาน โครงการ การจัดสรรงบประมาณให๎ กศน.อาเภอ เป็นต๎น
3. กลุํม กศน.อาเภอ หลังจากได๎รับการจัดสรรงบประมาณ กศน.อาเภอ จะดาเนินการจัดการศึกษา
และจัดทาเอกสารการเบิก -จํายงบประมาณ โดยบันทึกข๎อมูลการเบิก -จํายผํานในระบบ พร๎อมทั้งสํงเอกสารการ
เบิก-จํายให๎ กศน.จังหวัด ผํานเจ๎าหน๎าที่การเงิน พัสดุ (แล๎วแตํกรณี) เพื่อตรวจสอบความถูกต๎องและแจ๎งผลการ
ดาเนินงาน หรือแจ๎งข๎อขัดข๎อง (ถ๎ามี) ผํานในระบบให๎ กศน.อาเภอ ผู๎ขอเบิกทราบความก๎าวหน๎า หรือนากลับไป
แก๎ไข (กรณีมีการแก๎ไข) ทั้งนี้ ผู๎บริหาร กศน.อาเภอ ก็สามารถติดตาม ตรวจสอบ ข๎อมูลสารสนเทศงบประมาณ
ของสถานศึกษาของตนเองได๎ด๎วยตนเองทุกที่ ทุกเวลา เชํนกัน เพื่อเรํงรัดติดตามการดาเนินงาน การปรับแผนงาน
งบประมาณตํอไป

ความเป็นมาและความสาคัญ

พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
การศึก ษาแหํ งชาติ พ.ศ. 2542
และแก๎ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ.2545 หมวดที่ 9 มาตรา 65
ระบุให๎มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด๎านผู๎ผลิตและผู๎ใช๎เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให๎มีความรู๎ความสามารถ และ
ทักษะในการผลิต รวมทั้ง การใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ผู๎พั ฒนาโปรแกรม มี ประสบการณ์ ใ นการปฏิบั ติง านงบประมาณเป็ น ระยะเวลานานและพัฒ นา
โปรแกร มขึ้ น ใช๎ ใ นก าร ปฏิ บั ติ ง านง บประ มาณตั้ ง แตํ ห นํ ว ยง าน เริ่ มมี เ ครื่ อ งคอมพิ ว เ ตอร์ ใช๎ ง าน
เห็ น ความส าคั ญ และความจ าเป็ น ที่ จ ะต๎ อ งน าประโยชน์ ข องเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
มาประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติงานงบประมาณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการบริการทางการศึกษา
(e-Management) มุํงพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐสูํการเป็นสานักงานอัตโนมัติ (Office Automation) หรือ
สานักงานอิเลคทรอนิคส์ (e-Office )
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ก า ร บ ริ ห า ร ง า น
งบประมาณของสถานศึ ก ษา
กศน.อ าเภอ มุํ ง เน๎ น ความเป็ น
อิ ส ระในการบริ ห ารจั ด การมี
ค ว า ม ค ลํ อ ง ตั ว โ ป รํ ง ใ ส
ตรวจสอบได๎ ยึดหลักการบริหาร
มุํ ง เน๎ น ผลสั ม ฤทธิ์ แ ละบริ ห าร
งบประมาณแบบมุํ งเน๎ นผลงาน
เพื่ อ ประโยชน์ ท างการศึ ก ษา
สํงผลให๎เกิดคุณภาพตํอผู๎เรียน
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ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ (กศน.อาเภอ) เป็นสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด เรียกชื่อยํอวํา สานักงาน กศน.จังหวัด
สานักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา เรียกชื่อยํอวํา สานักงาน กศน. สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

1.เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณ ของผู๎บริหารสานักงาน กศน.จังหวัด ซึ่งเป็นหนํวย
เบิก-จํายงบประมาณ

OSOI

วัตถุประสงค์
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2. เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณ ของผู๎บริหาร กศน.อาเภอ หรือสถานศึกษา ซึ่งทา
หน๎าที่จัดการศึกษา
3.เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือควบคุมการเบิก -จํายงบประมาณ และการรายงานของเจ๎าหน๎าที่ง บประมาณ
สานักงาน กศน.จังหวัด
4.เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือติดตํอสื่อสารซึ่งกันและกันระหวําง เจ๎าหน๎าที่การเงิน/พัสดุ ของสานักงาน กศน.
จังหวัด และ กศน.อาเภอ
5.เพื่อใช๎เป็นบัญชีควบคุมการเบิก-จํายงบประมาณของเจ๎าหน๎าที่การเงิน กศน.อาเภอ

2557
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การออกแบบและขั้นตอนการพัฒนา
การดาเนินการพัฒ นาโปรแกรมบริหารงบประมาณ e_Budget ผู๎พัฒนาโปรแกรมเป็นผู๎ดาเนินการ
ทุกขั้นตอน โดยใช๎ความรู๎ ความสามารถด๎าน ICT ประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานงบประมาณ เข๎ามาชํวยในการสร๎างและพัฒนาโปรแกรม โดยใช๎ขั้นตอนตามวงจร
การพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ดังนี้

การออกแบบระบบ
โปรแกรมบริหารงบประมาณ e_Budget ได๎ออกแบบให๎ใช๎กับ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่สานักงาน
กศน.จังหวัดทุกแหํงมีใช๎งานอยูํแล๎วตามปกติ เพื่อลดภาระในการจัดหาอุปกรณ์ด๎านฮาร์ดแวร์ โดยออกแบบเป็น
ระบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ เชื่อมโยงข๎อมูลถึงกันและกาหนดสิทธิ์ในการเข๎าถึงและใช๎งานที่แตกตํางกันตามทบบาท
หน๎าที่

ไคลเอนต์

OSOI

การพัฒนาโปรแกรม
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การพัฒนาโปรแกรมบริหารงบประมาณเป็นการ
พัฒนาแบบ In-house Development ผู๎พัฒนาโปรแกรมได๎
อาศัยความรู๎จากการเขียนโปรแกรมภาษาตําง ๆ มากํอน และ
ศึกษาเพิ่มเติมสาหรับการเขียนโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชัน ซึ่ง
จะต๎องมีความรู๎ภาษาคอมพิวเตอร์และการใช๎โปรแกรมตําง ๆ
เพื่อประกอบการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศงบประมาณ 4
โปรแกรม คือ 1. โปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache 2. การ

แอพพลิเคชั่นเซิร์ฟเวอร์

เขียนโปรแกรมภาษา HTML 3. การเขียนโปรแกรมภาษา PHP และ 4. การเขียนโปรแกรมคาสั่งจัดการฐานข๎อมูล
MySQL เพื่อพัฒนาเป็นโปรแกรม
Web Application เชื่อมโยงข๎อมูลใน
สํวนที่เกี่ยวข๎อง และกาหนดสิทธิ์การ
ทางานที่แตกตํางกันไป

1 . โ ป ร แ ก ร ม บ ริ ห า ร
งบประมาณ e_budget เป็นผลงานที่ได๎
พัฒนาบนความคิด ริเริ่มสร๎างสรรค์ของผู๎พัฒนาโปรแกรม ที่พยายามสร๎างนวัตกรรมทางเลือกใหมํ ๆ มาใช๎เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของงานที่รับผิดชอบ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน จึง ถือวําเป็นผลงานวิชาการที่มีประโยชน์ที่
สาคัญตํองานการศึกษา โดยเฉพาะอยํางยิ่งการบริหารจัดการ งานงบประมาณของสถานศึกษา ซึ่งได๎ออกแบบให๎
เป็นระบบที่เชื่อมโยงข๎อมูลของหนํวยงาน และกาหนดบทบาทเจ๎าหน๎าที่ของผู๎เกี่ยวข๎องสัมพันธ์กันไว๎อยํางเป็น
ระบบ โดยผู๎ใช๎แตํละสํวนมีบทบาทหน๎าที่ ดังนี้
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ผลที่เกิดจากการพัฒนานวัตกรรม

2. ประโยชน์ตํอความก๎าวหน๎าทางวิชาการ อาทิ ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ เป็นสิ่งใหมํ ยัง

3. ชํวยแก๎ปัญหาการทางานด๎วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
4. ใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํให๎เกิดประโยชน์
5. งํายตํอการน าไปใช๎ ผู๎ไมํมีค วามรู๎ทางคอมพิ วเตอร์ก็สามารถใช๎ปฏิบัติง านได๎ โปรแกรมบริหาร
งบประมาณที่พัฒนาขึ้น สามารถใช๎กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีใช๎อยูํทั่วๆ ไป ไมํจาเป็นต๎องเพิ่มเติมอุปกรณ์
อะไรหรือใช๎อุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงเป็นพิเศษ และผู๎ใช๎ไมํมีความรู๎ทางคอมพิ วเตอร์ก็สามารถเรียนรู๎และใช๎
ปฏิบัติงานได๎โดยงํายชํวยให๎ผลงานมีคุณภาพ

2557

ไมํมีใครพัฒนาขึ้นมากํอน

OSOI

6. ประโยชน์ตํอนักศึกษา กศน. และประชาชนผู๎สนใจ
7. ประโยชน์ตํอการพัฒนาหนํวยงาน
ฯลฯ
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เกียรติภมู ิแหํงความสาเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
ดังกลําว ได๎รับรางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรสุ ภา
ประจาปี 2557

ผูเ้ สนอนวัตกรรม; นายอดิศกั ดิ์ คัมภีระ ผู๎อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ และ

OSOI

2557

การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอสวํางวีระวงศ์

79
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โรงเรียนวัดภาษี เลขที่ 33/4 ถนน สุขุมวิท 63 ซอยเอกมัย 23 แขวง คลองตันเหนือ เขต
วัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานครสังกัดกทม. ปัจจุบัน
นางสุมณฑา อํอนนุมํ ดารงตาแหนํงผู๎อานวยการ
สถานศึกษาได๎สร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
ด๎านการบริหารจัดการและจัดการสถานศึกษา“รูปแบบ
การพัฒนาภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารตามหลักพุทธ
ธรรม”
การสร๎ า งสรรค์ และพั ฒนานวัต กรรมการศึ ก ษา
ดังกลําว สืบเนื่องมาจากการที่ โรงเรียนวัดภาษี เขตวัฒนา
สังกัดสานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีเนื้อที่ 1 ไรํ 3 งาน เศษปัจจุบันมีนักเรียน 535
คน เปิดทาการสอนตั้งแตํชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมจานวน 17 ห๎องเรียน จัดการเรียนรู๎ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสองภาษาของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งใช๎หลักสูตร “English Program”มีครูตํางชาติสอนโดยใช๎ภาษาอังกฤษ 5 กลุํมสาระการ
เรียนรู๎ ได๎แกํ ภาษาตํางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพละศึกษา ศิลปะและ
Activity ยกเว๎นกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ซึ่งสอนโดยครูไทย สายชั้นละ 1 ห๎องเรียน นอกนั้นสอนหลักสูตรปกติ โดยมีวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือ “โรงเรียน
วัดภาษี มุํง จัดการเรียนรู๎ที่สํงเสริมทักษะสูํความเป็นสากล บนพื้นฐานของเทคโนโลยีและความเป็นไทย อยํางมี
ความสุขเพื่อสร๎างผู๎นาที่สงํางามสูํสังคมและเวทีโลก”
การพัฒนานวัตกรรมดังกลําวเนื่องมาจากแตํเดิมสภาพปัญหากํอนการพัฒนาโรงเรียนวัดภาษี ได๎ดาเนิน
โครงการโรงเรียนสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) ตามหลักสูตร “English Program”ซึ่งประสบผลสาเร็จเป็นที่นําพอใจ
นักเรียนมีความรู๎ความสามารถ มีความมั่นใจและกล๎าแสดงออกตํางจากนักเรียนปกติอยํางเห็นได๎ชัดเจน แตํด๎วย
พันธกิจของโรงเรียนที่จ ะต๎อ งจัด การศึกษาให๎แกํ ทุกคนเทํ าเที ยมกั น โรงเรีย นวัด ภาษี จึ ง ได๎ ดาเนินการจั ดท า
นวัตกรรมพัฒนาการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมาอยํางตํอเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2556 ได๎มีการนา
หลักพุทธธรรม คือ คาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ๎าได๎แกํหลัก ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา หลัก อิทธิบาท4
คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสาและหัวใจนักปราชญ์ คือ สุ จิ ปุ ลิ มาเชื่อมโยงกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู๎ซึ่ง
แนวคิดจากพระพุทธศาสนา (Buddhism) พระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ๎า เป็นคาสอนที่เข๎าใจงําย เป็นหลัก
วิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได๎ มาตอบสนองเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ “โรงเรียนสองภาษา วิถีไทย” โรงเรียน
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รูปแบบการพัฒนาภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารตามหลักพุทธธรรม
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วัดภาษีจึงได๎นาหลัก พุทธธรรมดังกลําว มาบูรณาการประยุกต์ด๎วยการใช๎ตามวิถีความเป็นไทย ผสมผสานระหวําง
โครงการโรงเรียนสองภาษาและโครงการวิถีพุทธได๎อยํางผสมกลมกลืน โดยมีครู ผู๎สอนทุกคนในโรงเรียน ครู
ตํางชาติและนักเรียน มารํวมทดลองปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งได๎รับความรํวมมือจากผู๎ปกครอง ชุมชนและผู๎เกี่ยวข๎องเป็น
อยํางดีโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากิจกรรมการใช๎ภาษาอังกฤษ โดยใช๎หลักพุทธธรรมน๎อมนาให๎นักเรียนมีความรู๎
ความสามารถด๎านการใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ได๎อยํางมีประสิทธิภาพด๎วยความมั่นใจตามขั้นตอนตํางๆ
ได๎แกํ
การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
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เป็นการดาเนินการโดยมี แนวคิดและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาโดย ผู๎บริหาร คณะครูและผู๎ปกครองได๎
ดาเนินการพัฒนานวัตกรรม เพื่อนาไปสูํเปูาหมายของความสาเร็จที่สามารถเป็นแบบอยํางได๎ ดังนี้
การพัฒนานวัตกรรม “รูปแบบการพัฒนากิจกรรมภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารตามหลักพุทธธรรม”
ภาษาอังกฤษ
เพือ่ การสือ่ สาร

หลักพุทธธรรม
เพือ่ การจัดการเรียนรู๎

กิจกรรม
English Day
English Today
EnglishBuddy
EnglishStory
English
CornerEnglish
GuideEnglish
Activity
Vocabulary is fun

การจัดการเรียนรู๎
ไตรสิกขา
ศีล-หลักสูตร
สมาธิกิจกรรมปัญญา /แก๎ปัญหา-

กระตุน๎ ผูเ๎ รียน
ผู๎เรียน
อิทธิบาทสี่
ฉันทะ พอใจวิริยะ -พากเพียร
จิตตะ เอาใจใสํวิมังสาพิจารณา-

การเรียนรู๎
หัวใจนักปราชญ์
สุ
จิ
ปุ
ลิ

ยํอมาจาก สุตะ ฟัง ยํอมาจาก จินตะ คิด ยํอมาจาก ปุจฉา ถาม ยํอมาจาก ลิขิต - จด

ปรับปรุง/
พัฒนา

OSOI

ขยายผลและเผยแพรํ
ผลการพัฒนา
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จุดเดํนของนวัตกรรม “รูปแบบการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามหลักพุทธธรรม” ได๎แกํ การนา
หลักพุทธธรรม คือ หลักไตรสิกขา ได๎แกํขั้นศีล ให๎นักเรียนควบคุมตนเองพร๎อมที่จะเรียนตามหลักสูตร ขั้นสมาธิ

รางวัลเหรี ยญทองแดง 25 เรื่ อง | [Pick the date]

จากผลการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) ของโรงเรียนวัดภาษี ซึ่งทาให๎ไ ด๎ทราบจุดแข็ง
จุดอํอน โอกาสและอุปสรรค ในการตํอยอดพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ
นักเรียน ปีการศึกษา2556 โดยการเลือกนาหลักพุทธธรรม คือ คาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ๎ามาประยุกต์ใช๎ใน
การพัฒนานักเรียน ควบคูํไปกับกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดประสบการณ์ให๎นักเรียนอยํางหลากหลาย อาทิ
หลักไตรสิกขา คือ ศีล – หลักสูตรแผนการจัดกิจกรรมสมาธิ - การรวบรวมจิตใจปฏิบัติกิจกรรม ปัญญา
การแก๎ไขปัญหาปรับปรุงพัฒนา
หลักอิทธิบาท 4 คือ ฉันทะ–ความพอใจวิริยะ – ความพากเพียรจิตตะ- ความเอาใจใสํจดจํอวิมังสาความสอดสํองพิจารณา
หัวใจนักปราชญ์ คือ สุ - ฟัง จิ – คิด ปุ – ถาม ลิ - จด
โดยแนวคิดจากพระพุทธศาสนา(Buddhism) พระธรรมคาสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ๎า เป็น
คาสอนที่เข๎าใจงําย เป็นหลักวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได๎ จึงสามารถนามาประยุกต์ใช๎ ตอบสนองเอกลักษณ์
ของโรงเรียน ซึ่งได๎แกํ “โรงเรียนสองภาษา วิถีไทย” โดยเชื่อมโยงบูรณาการประยุกต์ใช๎ในการจัดกิจกรรมการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ ด๎วยการใช๎ระบบการศึกษาตามวิถีความเป็นไทย ผสมผสานระหวํางโครงการโรงเรียนสอง
ภาษาและโครงการวิถีพุทธได๎อยํางผสมกลมกลืน เป็นนวัตกรรม “รูปแบบการพัฒนากิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารตามหลักพุทธธรรม” ขึ้นโดยมีครูผู๎สอนทุกคนในโรงเรียน ครูตํางชาติ และนักเรียน มารํวมทดลองปฏิบัติ
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การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
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รวบรวมจิตใจปฏิบัติกิจกรรม ขั้นปัญญา รวบรวมสมาธิให๎เกิดพลังในการแก๎ปัญหา ปรับปรุงและพัฒนาให๎เกิดการ
เรียนรู๎ เกิดปัญญาขึ้นในตนเอง มีมโนทัศน์ในเรื่องการเรียนได๎อยํางถูกต๎องตามจริงและกระตุ๎นผู๎เรียนโดยใช๎ หลัก
อิทธิบาท 4 คือ ด๎านฉันทะ ปฏิบัติด๎วยความพอใจ ด๎านวิริยะ ความพากเพียร ด๎านจิตตะ ความเอาใจใสํ ด๎าน
วิมังสา หมั่นสอดสํองพิจารณา และใช๎วิธีการเรียนรู๎ หัวใจนักปราชญ์สุ จิ ปุ ลิ ได๎แกํการฟัง คิด ถาม จด ตลอดการ
ปฏิบัติธรรม มากากับกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งได๎แกํกิจกรรม “English Day, English Today,
EnglishBuddy, EnglishStory, English Corner, English Guide, English Activity,Vocabulary is fun.”
นับวําหลักพุทธธรรมดังกลําว สามารถหลํอหลอมตอกย้าการปฏิบัติกิจกรรมภาษาอัง กฤษเพื่อการสื่อสารของ
โรงเรีย นทุ กกิ จกรรม สํ ง ผลให๎ ผลการทดสอบการศึก ษาแหํ ง ชาติ (O-NET)ประจ าปีก ารศึก ษา2556มีผ ลการ
ประเมิน สูง กวํ าระดั บชาติ และมีนั กเรีย นมี ผลการสอบภาษาอั ง กฤษได๎ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่ ง ประสบ
ผลสาเร็จเป็นอยํางดี สํงผลให๎เกิดการพัฒนาอยํางเห็นได๎ชัดเจนนักเรียนทุกคนมีความมั่นใจในการใช๎ภาษาอังกฤษ
เป็นพลเมืองยุคใหมํที่เกํง ดี มีความสุข มีความพร๎อมที่จะก๎าวเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได๎อยํางมั่นใจ และ
พร๎อมที่จะแขํงขันในสังคมโลกได๎ เป็นแบบอยํางการจัดการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาของโรงเรียนและผู๎สนใจตํอไปได๎อยํางมีประสิทธิผล
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กิจกรรม ซึ่งได๎รับความรํวมมือจากผู๎ปกครอง ชุมชนและผู๎เกี่ยวข๎องเป็นอยํางดี ดังมีกรอบแนวคิดในการพัฒนา
ดังนี้
การออกแบบนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนา
จากแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาดังกลําว ผู๎บริหาร คณะครูและผู๎ปกครองได๎ดาเนินการพัฒนา
นวัตกรรม เพื่อนาไปสูํเปูาหมายของความสาเร็จที่สามารถเป็นแบบอยํางได๎ ดังนี้
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การพัฒนานวัตกรรม “รูปแบบการพัฒนากิจกรรมภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารตามหลักพุทธธรรม”
ภาษาอังกฤษ
เพือ่ การสือ่ สาร

หลักพุทธธรรม
เพือ่ การจัดการเรียนรู๎

กิจกรรม
English Day
English Today
EnglishBuddy
EnglishStory
English
CornerEnglish
GuideEnglish
Activity
Vocabulary is fun

การจัดการเรียนรู๎
ไตรสิกขา
ศีล-หลักสูตร
สมาธิกิจกรรมปัญญา /แก๎ปัญหา-

กระตุน๎ ผูเ๎ รียน
ผู๎เรียน
อิทธิบาทสี่
ฉันทะพอใจ วิริยะ -พากเพียร
จิตตะ เอาใจใสํวิมังสาพิจารณา-

การเรียนรู๎
หัวใจนักปราชญ์
สุ
จิ
ปุ
ลิ

ยํอมาจาก สุตะ ฟัง ยํอมาจาก จินตะ คิด ยํอมาจาก ปุจฉา ถาม ยํอมาจาก ลิขิต - จด

ปรับปรุง/
พัฒนา

OSOI

ขยายผลและเผยแพรํ
ผลการพัฒนา
ซึ่งจุดเดํนของนวัตกรรม “รูปแบบการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามหลักพุทธธรรม” ได๎แกํ การ
นาหลักพุทธธรรม คือ หลักไตรสิกขา ได๎แกํขั้นศีล ให๎นักเรียนควบคุมตนเองพร๎อม
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 ผลงานทีเ่ กิดขึน้ จากการดาเนินงาน โดยสรุป
โรงเรียนวัดภาษี ได๎มีการพัฒนาตํอยอดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ได๎แกํ
นวัตกรรม “รูปแบบการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามหลักพุทธธรรม” ซึ่งมีจุดเดํนคือการนาหลักพุทธ
ธรรม ได๎แกํ การจัดการเรียนรู๎ตาม หลักไตรสิกขา กระตุ๎นผู๎เรียนโดยใช๎ หลักอิทธิบาท 4 และใช๎วิธีการเรียนรู๎

รางวัลเหรี ยญทองแดง 25 เรื่ อง | [Pick the date]
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หัวใจนักปราชญ์ มากากับกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งได๎แกํกิจกรรม “English Day, English Today,
EnglishBuddy, EnglishStory, English Corner, English Guide, English Activity,Vocabulary is fun.”นับวํา
หลักพุทธธรรมดังกลําว สามารถหลํอหลอมตอกย้าการปฏิบัติกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของโรงเรียนทุก
กิจกรรม โดยมีผลงานที่เกิดขึ้นจากการใช๎นวัตกรรมดังนี้
ผลที่เกิดกับผู๎เรียน ผู๎เรียนทุกคนมีสมาธิ กล๎าแสดงออก มีความสามารถในการอําน การสื่อสาร
มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ รู๎จักแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง ฯ มีความมั่นใจในการใช๎ภาษาอังกฤษ
สามารถพูดคุย โต๎ตอบทักทายกันและสนทนากับชาวตํางชาติได๎ ด๎วยภาษาอังกฤษสาเนียงของเจ๎ าของภาษาได๎
อยํางมั่นใจ มีความเป็นผู๎นากล๎าแสดงออก รู๎จักเป็นผู๎ให๎และผู๎รับ ยอมรับความสามารถของผู๎อื่น สํงผลให๎ผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีผลการประเมินสูงกวําระดับชาติและมีนักเรียนมีผลการ
สอบภาษาอังกฤษได๎คะแนนเต็ม100 คะแนน ฯ

OSOI

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556
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ผลที่เกิดกับครู ครูมีความรัก ความสามัคคี ยอมรับในความสามารถของกันและกัน รู๎จักการ
เป็นผู๎ให๎และผู๎รับ ได๎ฝึกทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษไปพร๎อมๆกับนักเรียน สามารถเป็นผู๎นาในกิจกรรมการสื่อสาร
ภาษาอัง กฤษได๎อยํางมั่นใจ มีความตระหนักในความสาคัญของการจัดกิจกรรม เอาใจใสํให๎ความรํวมมือในการ
พัฒนานั กเรีย นอยํา งเต็ม ความสามารถ มี ความภาคภู มิใ จในความส าเร็จ ของนั กเรีย นและผลการด า เนิน งาน
นวัตกรรมของโรงเรียนเป็นที่ยอมรับของผู๎ปกครองและชุมชนทั่วไป

OSOI

ผลที่เกิดกับผู๎บริห าร ผู๎บริหารสามารถเป็นผู๎นาในการบริหารกิจกรรมการสื่อสารภาษาอัง กฤษได๎
อยํางมั่นใจ มีความภาคภูมิใจในความสาเร็จของนักเรียนและผลการดาเนินงานนวัตกรรมของโรงเรียนสํงผลให๎
ได๎รับการติดตํอสัมภาษณ์ออกรายการโทรทัศน์ครูของกรุงเทพมหานคร และเป็นที่ยอมรับ ของหนํวยงานต๎นสังกัด
ผู๎ปกครองและชุมชนทั่วไป
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ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา จัดแสดงผลงานนักเรียนอันเกิดจากการจัดการเรียนรู๎ของครู ในงาน
นิทรรศการความรู๎สูํความภูมิใจและการจัดงานรวมใจรักพัฒนาโรงเรียน ในวันที่ 28 มีนาคม 2557 ทาให๎เป็นการ
ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนรู๎ของโรงเรียน เป็นที่ยอมรับของผู๎ปกครองและชุมชน สํงผลให๎มีนักเรียนย๎ายมา
เข๎าเรียนเพิ่มขึ้นและสนใจมาสมัครสอบเข๎าเรียนในโครงการโรงเรียนสองภาษาเป็นจานวนมาก
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ผลที่เ กิดขึ้นกับ ชุมชนหรือ ผู๎มีสํว นเกี่ยวข๎อง ชุมชน ผู๎ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน คณะกรรมการเครือขํายผู๎ปกครอง ชื่นชมผลการจัดการเรียนรู๎ของโรงเรียน ในความสาเร็จของการ
ดาเนินนวัตกรรมของโรงเรียน มีความภาคภูมิใจในการรํวมคิด รํวมทา รํวมภาคภูมิใจรํวมกัน

เกียรติภมู แิ หํงความสาเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว ได๎รบั
รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจาปี 2557
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ผูเ้ สนอนวัตกรรม;
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Model การพัฒนานักศึกษาอาชีวะด๎วย D-Students
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรูปแบบ D-Students นี้เป็น
ระบบการพัฒนานักศึกษาเป็นนักศึกษาอาชีวะต๎นแบบซึ่งกํอนการเข๎า
เรียนกับวิทยาลัยวิทยาลัยฯจะจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษากํอนเริม่ เรียน
ด๎วยการจัดอบรมให๎ความรู๎ตาม Model D-Students
D = Diamond of IRPCT เป็นกิจกรรมที่จัดให๎นักศึกษา
ปรับตัวเข๎ากับสภาพแวดล๎อมในวัฒนธรรมของวิทยาลัยโดยจะมีการจัด
กิจกรรมเป็นฐานแบํงออกเป็นในเรื่องรักตัวเองรักครูรักเพื่อนรักสถาบัน
รักที่จะเป็นคนดี ฯ
S = Safety Learning เป็นกิจกรรมที่พัฒนาและเสริมสร๎าง
จิตสานึกที่ดีในเรื่องความปลอดภัยจัดอบรมให๎ความรู๎เรื่องความ
ปลอดภัยสํงผลให๎นักศึกษามีจิตสานึกที่ดีในเรื่องความปลอดภัยปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบมีวินัยและมีความรับผิดชอบ
T = Trust the Teachers ปลูกฝังให๎นักศึกษาเกิดความรัก
ความศรัทธาในตัวครูความไว๎วางใจซื่อสัตย์ตํอครูวิทยาลัยฯจึงได๎จัดพิธี

OSOI

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีเลขที่ 309
หมูํ 5 ถนนสุขุมวิทตาบล เชิงเนินอาเภอจังหวัด
ระยองสังกัดสพป. ระยองเขต1ปัจจุบันนายชีพวุฒิ
ลิชปู ถัมภ์ยศ ดารงตาแหนํง กรรมการผู๎จัดการและ
ผู๎รับใบอนุญาต ได๎สร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาด๎านจิตวิทยา“รูปแบบการพัฒนา
นักศึกษาอาชีวะด๎วย D – Students”
การพัฒนานักศึกษาอาชีวะนัน้ เป็นสิ่งที่
สาคัญและมีความจาเป็นเป็นอยํางยิ่งสถานศึกษาจึง
ได๎มีความตระหนักและให๎ความสาคัญในเรื่อง
ดังกลําวจึงได๎มีการออกแบบการพัฒนานักศึกษา
อาชีวะโดยมีรูปแบบดังนี้

รางวัลเหรี ยญทองแดง 25 เรื่ อง | [Pick the date]
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ฝากตัวเป็นศิษย์พิธีไหว๎ครูชํางสถานประกอบการทาให๎ครูและนักศึกษามีโอกาส
สร๎างสัมพันธภาพอันดีตํอกันฯ
U = Unify the Team การรวมกันเป็นทีมสานสัมพันธ์รุํนพี่รุํนน๎องให๎
เกิดความรักสามัคคีฯ
D = D-Spirit จัดกิจกรรม D-Spirit ด๎วยคุณธรรม8ประการด๎วยการ
บันทึกความดีในสมุดบันทึกความดี
ทาให๎นักศึกษามีโอกาสประเมินตนเองและหาแนวทางที่เหมาะสมในการดาเนิน
พฤติกรรมในแตํละด๎านฯ
E = Etiquette ความมีจรรยามารยาทพัฒนานักศึกษาโดยจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการในด๎านวัฒนธรรมเรื่องการไหว๎การเข๎าสังคมได๎แกํการจัดอบรม
วัฒนธรรมไทยและมารยาททางสังคมซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของวิทยาลัย ฯ
N = New Comer Program มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ
ในเรื่องระเบียบวินัยการอยูํรวํ มกันการแตํงกายการใช๎ระบบสารสนเทศใน
การเรียนและการใช๎บริการตํางๆที่วิทยาลัยจัดให๎ทาให๎นักศึกษาตระหนัก
ถึงการเป็นผู๎ที่มีระเบียบวินัยทั้งในด๎านการปฏิบัติตนและการแตํงกายที่ดี
และถูกต๎องตามระเบียบของวิทยาลัยฯ
T = Tour the Factory พัฒนานักศึกษาให๎เป็นผู๎มีความตื่นตัว
ในการเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎จัดให๎นักศึกษาใหมํเยี่ยมชมสถาน
ประกอบการโรงงานนักศึกษาสามารถสร๎างประสบการณ์แหํการเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎โดยตรงมีทัศนคติที่ดีตํอ
วิชาชีพ
S = Sound Mind เพื่อเป็นการแก๎ปัญหาเยาวชนในเรื่องยาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์กํอนวัยอันควร
การให๎ความรู๎เรื่องกฎหมายในการนาไปใช๎ในการดารงชีวิตประจาวันอยํางมีความสุขมีการจัดอบรมกฎหมาย
เยาวชนจัดอบรมความเป็นเลิศทางปัญญาและ Stop Teen Mom เป็นต๎นฯ
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4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาและเสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให๎กับนักศึกษาอาชีวศึกษา
ทั้ง8ด๎านประกอบด๎วย (1) ความมีวินัย (2) ความรับผิดชอบ (3) ความขยัน (4) ซื่อสัตย์ (5) อดทน (6) ความ
เสียสละ (7) จิตสาธารณะและ (8) ความประหยัด
2. เพื่อให๎นักศึกษาได๎มีความสานึกและมีความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีที่มี
คุณคํายิ่งของไทย
3. เพื่อสํงเสริมและปลูกฝังให๎นักศึกษาตระหนักเห็นคุณคําและรักษาความมีมารยาทวัฒนธรรมและ
ประเพณีที่ดีงามของไทยและการปฏิบัติตนตามมารยาทไทยวัฒนธรรมและประเพณีไทยที่ดีงามได๎อยํางถูกต๎ อง
4. เพื่อปลูกฝังและเสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให๎นักศึกษาและเพื่อให๎
นักศึกษามีความสมบูรณ์พร๎อมทั้งความมีกายดีศีลดีจิตดีและปัญญาดีในการดาเนินชีวิตอยํางมีความสุขในสังคม

2557
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5. กระบวนการพัฒนาผลงานหนึง่ โรงเรียนหนึง่ นวัตกรรม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติพ.ศ.2542มาตรา6กลําวไว๎วําการจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งรํางกายจิตใจ
สติปัญญาความรู๎และคุณธรรมมีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่น
ได๎อยํางมีความสุขซึ่งสอดคล๎องกับจุดมุํงหมายของ
การจัดการศึกษาโดยทั่วไปที่เน๎นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพื่อให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด๎วย Model D-Students เพื่อให๎
นักศึกษาเป็นคนดีคนเกํงและมีความสุขการพัฒนา
นักศึกษาอาชีวะทํามกลางสภาพสังคมปัจจุบัน
นับเป็นสิ่งที่ยากยิ่งโดยเฉพาะในยุคที่สังคมโลกมีการ
เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วทั้งด๎านเศรษฐกิจและสังคม
สํงผลกระทบโดยตรงและโดยอ๎อมตํอการดาเนินชีวิต
ของทุกคนปัญหาสังคมได๎ทวีความซับซ๎อนรุนแรงมาก
ขึ้นทุกขณะไมํวําจะเป็นปัญหายาเสพติดการทาแท๎ง
ฯลฯปัญหาเหลํานี้มีสาเหตุสาคัญมาจากการที่บุคคล
ไมํรู๎จักตนเองและสภาพแวดล๎อมที่ดีพอขาดทักษะ
การคิดตัดสินใจแก๎ปัญหาและไมํสามารถปรับตัวใน
สถานการณ์ตํางๆได๎ซึ่งจาเป็นที่ต๎องใช๎กระบวนการ
ตามรูปแบบ Model D-Students นักวิชาการได๎ให๎
ความหมายของคาวํา “รูปแบบ” ไว๎หลายแนวคิด
อาทิ สมหวังพิธิยานุวัฒน์ (2529) กลําววําในทางศึกษาศาสตร์รูปแบบคือความสัมพันธ์ของตัวแปรเป็นกรอบของ
ความคิดเป็นการแทนความคิดออกมาให๎เป็นรูปธรรม อุทุมพรจามรมาน (2541) ได๎กลําวไว๎วํารูปแบบหมายถึง
โครงสร๎างของความเกี่ยวข๎องระหวํางหนํวยตํางๆหรือตัวแปรตํางๆดังนั้นรูปแบบนําจะมีมากกวํา1มิติหลายตัวแปร
และตัวแปรดังกลําวตํางมีความเกี่ยวข๎องซึ่งกันและกัน ฯลฯ
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอาชีวะตาม Model D-Students นี้เป็นระบบการพัฒนานักศึกษาให๎เป็น
นักศึกษาอาชีวะต๎นแบบวิทยาลัยฯจะจัดกิจกรรมจัดอบรมให๎ความรู๎ตาม Model D-Students ดังที่กลําวถึงแล๎ว
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5. เพื่อให๎นักศึกษามีความภาคภูมิใจได๎รับการยกยํองในฐานะที่เป็นเยาวชนแบบอยํางที่ดีมีคุณธรรม
จริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีและเพื่อเป็นแนวทางในการดารงชีวิตอยํางมีความสุข
6. เพื่อพัฒนาให๎นักศึกษาเป็นผู๎ที่มีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องของความมีคุณธรรมจริยธรรมมีกิริยาและมารยาทที่
งดงามมีความอํอนโยนมีสัมมาคารวะรู๎จักการเลือกการดาเนินชีวิตในทางที่ดีการทาให๎มีรํางกายที่ดีมีศีลดีมีจิตดีและ
ปัญญาดีทาให๎การดารงชีวิตในสังคมมีความสุขและประสบความสาเร็จ
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ผลงานที่เกิดขึน้ จากการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานตาม Model D-STUDENT-S นั้นสํงผลให๎นักศึกษาเป็นผู๎ที่มีกิริยามารยาทเรียบร๎อยมี
ความประพฤติปฏิบัติดีทั้งกายวาจาใจไมํมีเหตุทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นในสถานศึกษาอีกทั้งยังสํงผลให๎นักศึกษากล๎า
แสดงออกได๎อยํางเหมาะสมและนักศึกษาก็ได๎มีการพัฒนาตนเองในด๎านการประกวดตํางๆอาทิได๎รับรางวัล
นักศึกษาพระราชทานปีพ.ศ. 2554 ปีพ.ศ. 2555และปีพ.ศ. 2556และได๎รับรางวัลตํางๆอาทิ
รางวัลระดับประเทศ
 รางวัลนักศึกษาพระราชทานประจาปีการศึกษา2553โดยนักศึกษาได๎รับทั้ง2ระดับ
รางวัลพระราชทานนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
รางวัลพระราชทานนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ฯลฯ

เกียรติภมู แิ หํงความสาเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว
ได๎รบั รางวัลเหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจาปี
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ผูเ้ สนอนวัตกรรม;
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นายชีพวุฒิ ลิชปู ถัมภ์ยศ

กรรมการผู๎จัดการและผู๎รับใบอนุญาต
วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

F 13

สิ่งที่จาเป็นที่สุดประการหนึ่งได๎แกํบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถเฉพาะทางด๎านการผลิตไฟฟูาที่เรียกวํา
พนักงานเดินเครือ่ งไฟฟูา ซึง่ ยังไมํมีสถาบันการศึกษาใดเปิดการเรียนการสอนสาขาเฉพาะทางด๎านการผลิตไฟฟูา
ขึ้นเนื่องจากระบบการผลิตต๎องมีอุปกรณ์จานวนมาก มีระบบที่ซับซ๎อน เป็นอุปกรณ์ที่ต๎องควบคุมอยํางดีเพื่อความ
มั่นคงทางด๎านพลังงานโดยไมํให๎เกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายได๎ จึงต๎องผลิตบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถและมี
ศักยภาพเฉพาะทางสูงมากเป็นพิเศษ

2557

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แมํเมาะ
กํอตั้งโดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ โดยได๎รับการสนับสนุนที่ดิน ครุภัณฑ์
อาคารสิ่งปลูกสร๎างจากการไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศไทย
ตามบันทึกความรํวมมือกัน พ.ศ. 2551
การสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา “ระบบการจัดการแบบทวิภาคีเพื่อผลิตบุคลากรด๎านการ
ผลิตพลังงานไฟฟูาหลักสูตรสาขางานเดินเครื่องผลิตไฟฟูา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แมํเมาะ”
เป็นผลสืบเนื่องมาจาการขยายตัวทางเศรษฐกิจทาให๎การใช๎พลังงานไฟฟูาของประเทศมีความต๎องการสูงมากขึ้นทุก
ปีจนต๎องมีการกํอตั้งโรงไฟฟูาเพิ่มในประเทศเพื่อทดแทนและเพิ่มกาลังผลิตไฟฟูารวมทั้งการจัดหาแหลํงพลังงาน
ไฟฟูาจากประเทศเพื่อนบ๎านเพื่อรองรับการใช๎พลังงานไฟฟาในประเทศไทย
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วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แมํเมาะ เลขที่ 393 หมูํ 11 ตาบลแมํเมาะ อาเภอ แมํเมาะ
จังหวัด ลาปาง สังกัด อาชีวศึกษาจังหวัดลาปาง สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบัน
นายมงคล วานิกร ดารงตาแหนํง ผู๎อานวยการสถานศึกษา
ได๎สร๎างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาด๎านหลักสูตร “ระบบการ
จัดการแบบทวิภาคีเพือ่ ผลิตบุคลากรด๎านการผลิตพลังงาน
ไฟฟูาหลักสูตรสาขางานเดินเครือ่ งผลิตไฟฟูา วิทยาลัย
เทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แมํเมาะ”

รางวัลเหรี ยญทองแดง 25 เรื่ อง | [Pick the date]

ระบบการจัดการแบบทวิภาคีเพือ่ ผลิตบุคลากรด๎านการผลิตพลังงานไฟฟูาหลักสูตรสาขา
งานเดินเครือ่ งผลิตไฟฟูา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แมํเมาะ
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การสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว มี
วัตถุประสงค์สาคัญประกอบด๎วย
1.จัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาสาขางานเดินเครื่อง
ไฟฟูาให๎มีความรู๎ด๎านการควบคุมกระบวนการผลิตไฟฟูา โดยจัดการ
เรียนการสอน ณ วิทยาลัยฯกับโรงไฟฟูา กฟผ.แมํเมาะ
2.ฝึกการปฎิบัติงานนักศึกษาสาขางานเดินเครื่อง
ผลิตไฟฟูา โรงไฟฟูา กฟผ.แมํเมาะให๎มีความสามารถการ
ควบคุมการผลิตไฟฟูาอยํางมีประสิทธิภาพ มีเจตคติที่ดีในการ
ทางาน
3.ผลิตแรงงานสายวิชาชีพเฉพาะทางด๎าน
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟูาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมผลิตไฟฟูาที่
มีการขาดแคลนแรงงานเฉพาะด๎านเพื่อความมั่นคงด๎าน
พลังงานไฟฟูาของประเทศ

การออกแบบนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนา
การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา โดยเฉพาะขั้นตอนการ
ดาเนินการพัฒนาในเรื่องการเปิดการเรียนการสอนสาขางานเดินเครื่อง
ผลิตไฟฟูาซึ่งเปิดสอนด๎านเฉพาะทางด๎านการผลิตไฟฟูาเพื่อผลิต
แรงงานด๎านการผลิตไฟฟูาโดยตรงได๎รับความรํวมมือจากหลายฝุาย
อาทิ บุคลากรจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากการ
ไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศไทย รํวมดาเนินการโดยสังเขป อาทิ
1.ยกรํางหลักสูตรเฉพาะทางด๎านอุตสาหกรรมผลิตไฟฟูา ฯ
2.จัดตั้งเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผแมํเมาะ ฯ
3.ขออนุมัติหลักสูตรฯ
4.จัดทาลักษณะครุภัณฑ์ ฯ
5.แตํงตั้งครูฝึก และประชุมสัมมนาครูฝึก ฯ
6.อบรมพัฒนาครูหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทางด๎านอุตสาหกรรมผลิตไฟฟูาฯ
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7.เปิดรับนักศึกษา ปวส.หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทางด๎านอุตสาหกรรมผลิตไฟฟูาฯ
8.นักศึกษา ปวส.หลักสูตรเฉพาะทางด๎านอุตสาหกรรมผลิตไฟฟูา ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
9.ทดสอบ อบรม ห๎องปฏิบัติการเดินเครื่องโรงไฟฟูาจาลอง ( Power Plant Simulator) มีนาคม 2556
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1.นักศึกษามีงานทาฯ
2.เกิดการขยายผลในสถานศึกษาอาชีวอื่นที่มี
ศักยภาพที่ตั้งคล๎ายคลึงกันฯลฯ
3.สถาบันการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมีที่ตั้งวิทยาลัย
ใกล๎เคียงกับโรงไฟฟูาของการไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศ
ไทย จานวน 5 แหํง
3.1 วิทยาลัยเทคนิคน้าพอง จังหวัดขอนแกํน กับ
โรงไฟฟูาพลังความร๎อนรํวม กฟผ.น้าพอง
3.2 วิทยาลัยเทคนิคสมทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ กับ โรงไฟฟูาพลังความร๎อนรํวม กฟผ.บางปะกง
3.3 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จังหวัดกระบี่ กับ โรงไฟฟูา
พลังงานความร๎อนถํานหิน กฟผ.คลองขนาน
3.4 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จังหวัดสงขลา กับโรงไฟฟูา
พลังความร๎อนรํวม กฟผ.จะนะ
3.5 วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จังหวัดสงขลา กับ
โรงไฟฟูาพลังความร๎อนรํวม กฟผ.จะนะ

รางวัลเหรี ยญทองแดง 25 เรื่ อง | [Pick the date]

ผลงานทีเ่ กิดจาการพัฒนา อาทิ

ผูเ้ สนอนวัตกรรม; นายมงคล วานิกร ผูอ๎ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการ

จัดการ กฟผ. แมํเมาะ
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เกียรติภมู แิ หํงความสาเร็จของการ สร๎างสรรค์และ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว ได๎รบั รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม ของ
คุรสุ ภา ประจาปี 2557
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หลักสูตรYoung Professional ท๎าทายฝัน
หลักสูตรเพิม่ เติม วิชาชุมนุมเมล็ดพันธุแ์ หํงปรีชาญาณ กิจกรรมพัฒนาผูเ๎ รียน
งานห๎องปรีชาญาณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแนต์ สีลม เลขที่ 8 ถนนประมวญ แขวงสาทร เขตบางรัก จงหวัด
กรุงเทพมหานคร สังกัด สช. ปัจจุบัน นางสาวจันทร์เพ็ญ ชีรานนท์ ดารง
ตาแหนํง ผู๎อานวยการ ได๎สร๎างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาด๎านหลักสูตร
“หลักสูตรYoung Professional ท๎าทายฝัน หลักสูตรเพิม่ เติม วิชาชุมนุม
เมล็ดพันธุแ์ หํงปรีชาญาณ กิจกรรมพัฒนาผูเ๎ รียนงานห๎องปรีชาญาณ โรง
เรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม”
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว จัดทาเป็นหลักสูตร
รายวิชาชุมนุมเมล็ดพันธุ์แหํงปัญญาเพื่อ ตอบสนองการเรียนรู๎ผู๎เรียนเป็น
รายบุคคลเพื่อสท๎อนให๎เห็นถึงกระบวนการเรียนรูท๎ ี่ยึดผู๎เรียนเป็น
ศูนย์กลางอยํางเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาผู๎เรียนได๎เต็มศักยภาพตรงตาม
หลักศุตรแกนกลางและทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21
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กระบวนการพัฒนาผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม
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การพัฒนาผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ดังกลําว
สืบเนื่องมาจากในปัจจุบัน โลกกาลังก๎าวเข๎าสูํยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรู๎ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด๎วยเหตุนี้โลกในอนาคต
การศึกษานับเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการเพิ่มศักยภาพของผู๎เรียน
ให๎ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศเพื่อเตรียมความพร๎อมใ นการ
เข๎าสูํโลกยุคใหมํในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะประเทศไทยที่ได๎
กาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 11 โดยให๎ความสาคัญกับการพัฒนาสังคมไทยให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
อยํางยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษบกิจพอเพียงเป็นฐานสาคัญในการเสริมสร๎างศัดยภาพของคนไทยในทุก
มิติให๎มีความพร๎อมทั้งด๎านรํางกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญา รอบรู๎และมีจิตสานึกในคุณธรรม จริยธรรม มี
ความเพียรและตระหนักรู๎คุณคําของความเป็นไทย เรียนรู๎ตลอดชีวิต

ในการดาเนินการดังกลําว ได๎ออกแบบนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนา โดยสรุป ดังนี้
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การพัฒนาหลักสูตรดังกลําวนี้ เป็นการพัฒนาโดยผสมผสานรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์
(Tyler) และรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของเซย์เลอร์และอเล็กซานเดอร์ ( Sayloy and alexander ) มาเป็น
รูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร Young Professional ท๎าทายฝัน ดังแผนภาพ
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จุดมุํงหมายของหลักสูตรในระดับปฎิบตั กิ าร
ของหลักสูตร Young Professional ท๎าทายฝัน

 เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ความเข๎าใจเรื่องพหุปัญญา
( Intelligence ) ความถนัด ( Talent ) ความสามารถ ( Ability )
และรูปแบบการเรียนรู๎ที่แตกตํางกันของแตํละคน เข๎าใจ
กระบวนการเรียนรู๎ยุคใหมํเพื่อเตรียมความพร๎อมสูํงสังคมใน
ศตวรรษที่ 21 ศึกษากระบวนการเรียนรู๎ด๎วยตนเองในรูปแบบ PDCA และ
กระบวนการกลุํม

OSOI

 เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถลงมือปฏิบัติเพื่อเรียนรู๎ด๎วยตนเอง (
Doing by learning ) โดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและทางานรํวมกับผู๎อื่น
ได๎อยํางมีความสุข สามารถปรับตัวได๎เมื่อพบอุปสรรค วิเคราะห์
ความก๎าวหน๎าด๎วยตนเอง จุดแข็ง ข๎อบกพรํอง เพื่อนาไปสุํการปรับปรุง
พัฒนา ด๎วยกิจกรรมสร๎างสรรค์ที่ผู๎เรียนเป็นผู๎กาหนดขึ้นด๎วยตนเอง
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โดยภาพรวม เพื่อให๎ผู๎เรียนเป็นคนมีระเบียบ วินัย บังคับตนเองได๎
ปลูกฝังความเชื่อ คํานิยมในความสนใจใฝุรู๎ ( Inspire ) ภาคภูมิใจตํอคุณคํา
ในตนเองและชื่นชมผู๎อื่น เกิดจิตสาธารณะ สร๎างสรรค์กิจกรรมเพื่อให๎เกิด
ประโยชน์แกํผู๎อื่น ฯลฯ

เกียรติภมู แิ หํงความสาเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว
ได๎รบั รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจาปี 2557
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ผลการเรียนทีค่ าดหวังของหลักสูตร Young
Professioanl ท๎าทายฝัน
1. ผู๎เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัด
ความสามารถเฉพาะตนเป็นที่ประจักษ์ด๎วยตนเอง
2. ผู๎เรียนสร๎างกิจกรรมและแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ซึ่งกันและกัน
3. ผู๎เรียนทางานรํวมกับผู๎อื่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอยํางมีความสุข
4. ผู๎เรียนมีความคิดสร๎างสรรค์ สามารถสร๎างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ตํอตนเองและสังคม

OSOI

ผูเ้ สนอนวัตกรรม; นางสาวจันทร์เพ็ญ ชีรานนท์ ผู๎อานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
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หลักสูตรข๎าวเพือ่ ชีวติ

99

โรงเรียนบดินทรเดชา(หเสนีสิงห์ สิง) 4 เลขที่ 87 หมูํ 1 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลาต๎อยติ่ง เขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร สังกัด สพมกรุงเทพมหานคร 2 เขต . ปัจจุบัน นายมงคล ชูวงษ์วฒ
ั นะ ดารงตาแหนํง
ผู๎อานวยการ ชานาญการพิเศษ ได๎สร๎างสรรค์ นวัตกรรม
การศึกษาด๎านหลักสูตร “หลักสูตรข๎าวเพือ่ ชีวิต”
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาด๎านหลักสูตร
“หลักสูตรข๎าวเพือ่ ชีวิต” เนื่องมาจากการที่โรงเรียนบ
ดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 ตั้งอยูํใน เขตหนองจอกเป็น
เขตปกครอง 1 ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร (.กทม)
ซึ่งจัดเป็นเขตที่มีพื้นที่มากที่สุด ประมาณ 236.261
ตารางกิโลเมตร147,663)ไรํ( หรือประมาณ 1ใน 7 ของ
กรุงเทพมหานคร ประชากรสํวนใหญํร๎อยละ 80
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทานา ทาสวน ทั้งนี้เพราะ
พื้นที่ของเขตหนองจอกประมาณ 147,663 ไรํ เป็นพื้นที่
เกษตรกรรมและแหลํงน้า เกษตรกร)รม 96,430 ไรํ แหลํง
น้า 13,659 ไรํ( ซึ่งอุดมสมบูรณ์มากเป็นพิเศษ จนได๎ชื่อวํา
เป็นเขตของทุํงรวงทอง คลองสวยน้าใส แมกไม๎เขียวขจี
หลากวิถวี ฒ
ั นธรรม แผํนดินธรรมแผํนดินทอง นับเป็นอูํ
ข๎าวอูํน้าสาคัญยิ่งของกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของ
ประเทศไทยมาสืบเนื่องแตํอดีตมาจนถึงปัจจุบัน
ด๎วยความตระหนักถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาดั้งเดิม
ของบรรพบุรุษไทยที่มีคุณคําอยํางไพศาลในการศึกษาเรียนรู๎สาหรับเยาวชนรุํนใหมํ โรงเรียนบดินทรเดชาสิงห์ สิง)
(หเสนี 4 จึงได๎พัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่นข๎าวเพื่อชีวิต เพื่อมุํงหวังที่จะให๎นักเรียนมีความรู๎ถึงประวัติความเป็นมา
ความสาคัญ วิธีการทานา และมีความภาคภูมิใจในอาชีพที่เป็นเอกลักษณ์ของท๎องถิ่นของตน จะได๎ชํวยกันอนุรักษ์
จรรโลงไว๎ในสิ่งที่ดีงามให๎อยูํสืบไป และสามารถพัฒนาสร๎างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหมํ ๆ จากข๎าวเพื่อเพิ่มมูลคํา และ
กํอให๎เกิดการสร๎างงานในมิติใหมํๆของประชาชนในชุมชนและเยาวชนในสถานศึกษาให๎เกิดแรงบรรดาลใจพัฒนา
ตํอยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทยให๎ก๎าวไกลสูํสากล

1.เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ ให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะเรื่องข๎าว และ
รู๎จักคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ บูรณาการ ตํอยอดไปสูํ
งานอื่น ๆ เชํน การปลูกข๎าวอินทรีย์ในถังซีเมนต์
การนาผลิตภัณฑ์จากข๎าวไปประดิษฐ์สิ่งตําง ๆ ,
ที่เป็นประโยชน์ในชีวิตได๎ตํอไป
2.เพื่อสร๎างความตระหนักให๎ผู๎เรียนเห็น
ความสาคัญของอาชีพการทานาในท๎องถิ่น อีก
ทั้งวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามเกี่ยวกับการทานา
ของภูมิปัญญาท๎องถิ่นและชุมชน ชํวยกันสืบสาน
ให๎คงไว๎สืบไป
3.เพื่อพัฒนาให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ความ
เข๎าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นตํอการดารงชีวิต และรู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนาความรู๎เกี่ยวกับการ
ดารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใช๎ประโยชน์ในการทางานอยํางมีความคิดสร๎างสรรค์ และแขํงขันใน
สังคมไทยและสากล
เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพรักการทางาน และมีเจตคติที่ดีตํอการทางาน สามารถดารงชีวิตอยูํใน
สังคมได๎อยํางพอเพียงและมีความสุข
4.เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถนาความรู๎ ประสบการณ์ไปใช๎ในการดารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ
ขยายผลไปสูํครอบครัวและชุมชน
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วัตถุประสงค์ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

กระบวนการพัฒนาผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม

2557

5.เพื่อให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎เกี่ยวกับการทานาโดยใช๎วิทยาการ นวัตกรรมใหมํๆ ในชุมชนหนองจอก

ศึกษาข๎อมูลพื้นฐาน ครู,ผู๎บริหาร,เครือขํายผู๎ปกครอง ,ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน)
เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดทาหลักสูตรท๎องถิ่น เรื่องข๎าวพืชเศรษฐกิจในเขตหนองจอกจากนั้นนาไป (
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ให๎ผู๎เชี่ยวชาญด๎านหลักสูตรและเนื้อหาตรวจสอบประสิทธิภาพแล๎วจึงนามาใช๎จัดการเรียนการสอน
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ขัน้ ตอนการดาเนินงานพัฒนา
การดาเนินการพัฒนา
หลักสูตรข๎าวเพื่อชีวิต รายวิชาข๎าวพืช
เศรษฐกิจในเขตหนองจอก สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มี
ขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
1 ขั้นตอนที่ การศึกษาข๎อมูล
2 ขั้นตอนที่ การพัฒนา
หลักสูตร
3 ขั้นตอนที่ การทดลองใช๎
หลักสูตร
4 ขั้นตอนที่ การประเมินผล
และปรับปรุงหลักสูตร
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พื้นฐาน

การประเมินผลและการปรับปรุงหลักสูตร

2. การประเมินผลระหวํางการใช๎หลักสูตร เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู๎ระหวํางเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบดินทรเดชาโดยใช๎แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู๎ 4(สิงห์ สิงหเสนี)
3. การประเมินหลังการใช๎หลักสูตร โดยการประเมินความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับข๎าวพืชเศรษฐกิจในเขต
หนองจอก หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ โดยประเมินทั้ง 3 ด๎าน คือ ความรู๎ความเข๎าใจ จากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นทักษะการปฏิบัติงาน และผลงานของนักเรียน จากแบบประเมิ ,ผลงาน และเจตคติตํอ
อาชีพการทานา จากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเพื่อวัดเจตคติที่มีตํออาชีพการทานา
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1. การประเมินกํอนใช๎หลักสูตร ได๎แกํ การประเมินความรู๎ความเข๎าใจ เกี่ยวกับข๎าวพืชเศรษฐกิจในเขต
หนองจอก กํอนการจัดการเรียนรู๎ตามหลักสูตรท๎องถิ่นข๎าวเพื่อชีวิต รายวิชาข๎าวพืชเศรษฐกิจในเขตหนองจอก
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

2557

ในการประเมินหลักสูตร ต๎องประเมินทั้งกํอนใชหลักสูตร ระหวํางใช๎หลักสูตร และหลังใช๎
หลักสูตร ดังรายละเอียดตํอไปนี้
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ผลงานทีเ่ กิดขึน้ จากการดาเนินงาน
1. นักเรียนได๎ความรู๎ประสบการณ์เรื่องการปลูกข๎าว จากหลักสูตรท๎องถิ่นข๎าวเพื่อชีวิต รายวิชาข๎าวพืช
เศรษฐกิจในเขตหนองจอก นอกจากจะนาไปใช๎ใน
การประกอบอาชีพ ใช๎ในชีวิตประจาวันได๎แล๎ว ยัง
ทาให๎เกิดความตระหนัก ความภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรมตําง ๆ ที่เกี่ยวกับการปลูกข๎าว เห็น
ความสาคัญของอาชีพการทานา หันมาสนใจ
พัฒนาการทานาให๎เจริญก๎าวหน๎า มีความยั่งยืน
สามารถสํงออกไปแขํงขันกับประเทศในกลุํม
อาเซียนได๎
นอกจากนี้นักเรียนได๎นาความรู๎
ทักษะ จากการเรียนรายวิชาข๎าวพืชเศรษฐกิจในเขต
หนองจอก ซึ่งบูรณาการกับ 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎
มาตํอยอดผลิตชิ้นงานอยํางหลากหลาย เชํน การปลูกข๎าวอินทรีย์ในกระถางซีเมนต์การผลิตอิฐประสานจาก ,
การประดิษฐ์เครื่องประดับ ,แกลบเผาตบแตํงจากเมล็ดข๎าวเปลือกสร๎างมูลคําสินค๎า หารายได๎ระหวํางเรียน
รวมทั้งการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากเมล็ดข๎าว ฯลฯ

2557

2. ครูได๎พัฒนาตนเองจากการศึกษาค๎นคว๎า รวบรวมข๎อมูล และสามารถจัดทาหลักสูตรท๎องถิ่นให๎สนอง
ความต๎องการของนักเรียน ผู๎ปกครอง และชุมชน ได๎อยํางถูกต๎อง มีคุณภาพ
3. ผู๎บริหารสถานศึกษา ใช๎หลักธรรมาภิบาลได๎มีสํวนบริหารสถานศึกษาด๎านสํงเสริมวิชาการ
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การจัดหลักสูตรท๎องถิ่น สนองความต๎องการของนักเรียน ผู๎ปกครอง และชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน รวมทั้งได๎สนอง
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการจัดการศึกษาแบบให๎ชุมชนมีสํวนรํวม เป็นที่ยอมรับของหนํวยงานต๎นสังกัด
และยังเป็นการรวมพลังชุมชนในท๎องถิ่นให๎เข๎ามาชํวยเหลือสนับสนุนโรงเรียนในด๎านอื่น ๆ สร๎างความเจริญ
ก๎าวหน๎าให๎โรงเรียนได๎พฒ
ั นาตํอไป
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4. สถานศึกษาได๎นวัตกรรมใหมํเพิ่มขึ้นคือ หลักสูตรท๎องถิ่นข๎าวเพื่อชีวิต รายวิชาข๎าวพืชเศรษฐกิจในเขต
หนองจอก เป็นหลักสูตรที่สนองความต๎องการของนักเรียนและชุมชน สร๎างนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ เป็นการนาเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของข๎าวมาจัดทาแผนการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการ ทั้ง
8 กลุํมสาระ ได๎อยํางมีคุณภาพ ทาให๎เป็นที่ยอมรับของชุมชน และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องถึงความมุํงมั่นของครูบุคลากรในโรงเรียนที่จะพัฒนาผู๎เรียนให๎มีศักยภาพเป็นพลโลก

5. ชุมชนหรือผู๎เกี่ยวข๎อง ได๎แหลํงเรียนรู๎ ด๎านอาชีพเพิ่มเติม และยังทาให๎ลูกหลานของชุมชนได๎หันมาเห็น
ความสาคัญของอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษ รํวมกันอนุรักษ์ให๎อยูํสืบไป และพัฒนาให๎ดีขึ้นเพื่อรองรับการค๎าเสรี
ของประชาคมอาเซียนตํอไป

2557
OSOI

ผูเ้ สนอนวัตกรรม; นายมงคล ชูวงษ์วฒ
ั นะ ผู๎อานวยการโรงเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4

รางวัลเหรี ยญทองแดง 25 เรื่ อง | [Pick the date]

เกียรติภมู แิ หํงความสาเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว
ได๎รบั รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจาปี 2557
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ศูนย์เรียนรูพ๎ ระราชกรณียกิจ
ขยายผลพระราชดาริในสถานศึกษา โรงเรียนมิตรภาพที่ 31”วัดทุงํ หวัง”
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โรงเรียนมิตรภาพที่ 31”วัดทุํงหวัง” เลขที่ 99 ถนน ตรัง – ปะเหลียน ตาบล โคกหลํอ
อาเภอ เมืองจังหวัด ตรัง สังกัด สพป. ตรัง เขต 1
ปัจจุบัน นายสุพร ศรสงวนสกุล ดารงตาแหนํง
ผู๎อานวยการ โรงเรียนมิตรภาพที่ 31”วัดทุํงหวัง” ได๎
สร๎างสรรค์ นวัตกรรมการศึกษาด๎านแหลํงเรียนรู๎
ศูนย์เรียนรูพ๎ ระราชกรณียกิจ ขยายผลพระราชดาริ
ในสถานศึกษา โรงเรียนมิตรภาพที่ 31”วัดทุงํ หวัง”
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว สืบ
เนื่องมาจากการที่
โรงเรียนมิตรภาพที่ 31”วัดทุํงหวัง” มีพื้นที่
เขตบริการ หมูํที่ 10,11,12 ตาบลโคกหลํอ อาเภอ
เมือง จังหวัดตรัง จานวนนักเรียนในปัจจุบัน 135
คน มีครู 10 คน จัดการศึกษาตั้งแตํ ชั้นอนุบาลปี
ที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สภาพพื้นที่ในเขตบริการของโรงเรียนมี
สภาพแวดล๎อมเป็นแหลํงชุมชนชานเมือง มี
ห๎างสรรพสินค๎าขนาดใหญํ จานวน 3 ห๎าง คือ เทสโก๎ โลตัส ,แม็คโครและโฮมโปร ตั้งอยูํ หํางจาก
โรงเรียน 3 , 2 และ 1 กิโลเมตร ตามลาดับ มีหมูํบ๎านจัดสรรขนาดใหญํ จานวน 4 หมูํบ๎าน คือ หมูํบ๎าน
ศรีตรัง หมูํบ๎านสตาร์แลนด์ หมูํบ๎างวังทองเพลส และหมูํบ๎านสุขสาราญ จากสภาพแวดล๎อมรอบ ๆ
โรงเรียน และพื้นที่เขตบริการของโรงเรียน ดังกลําว จึงมีปัญหากระทบกับโรงเรียน ในหลากหลายมิติ
1. สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ถึง 2 สถาบัน ตั้งอยูํหน๎าโรงเรียน จึงมีหอพัก บ๎านเชําของ
นักศึกษาเป็นจานวนมาก และมีร๎านค๎า ร๎านอินเตอร์ ร๎านเกมส์หลายร๎าน สํงผลให๎นักเรียนสํวนหนึ่งที่เลิก
เรียนแล๎วก็เข๎าร๎านเกมส์ และมีเด็กนักเรียนบางสํวนติดเกมส์
2. พํอแมํ ผู๎ปกครองของนักเรียน จานวนร๎อยละ 30 ทางานรับจ๎างในห๎างสรรพสินค๎าขนาด
ใหญํ และค๎าขายในตลาดนัดหน๎าโรงเรียนไมํมีเวลาดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน นักเรียนต๎องดูแล

โรงเรียนได๎ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบแนวคิดใน
การแก๎ปัญหาของนักเรียน โดย สร๎าง
ภูมิคุ๎มกันให๎กับเด็กนักเรียนที่เป็นกลุํม
เสี่ยง โดยให๎นักเรียนมารํวมทากิจกรรม
หลังเลิกเรียน ในกิจกรรมฐานการเรียนรู๎
ตามที่ตนสนใจ และคุณครูคอยกากับ
ติดตามชี้แนะวิธีการดาเนินการ และชํวยแบํงงานหน๎าที่กันรับผิดชอบ

2557

การออกแบบนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนา

OSOI

เด็กจึงขาดความอบอุํน สภาพปัญหาที่ต๎อง
แก๎ไข คือพฤติกรรมผู๎เรียน
1. นักเรียนติดเกมส์
2. นักเรียนยากจน ขาดแคลน
3. นักเรียนใช๎เวลาหลังเลิกเรียนเที่ยว
เตรํ และมั่วสุม เลํนการพนัน หรือเสพยาเสพ
ติด หรือ มั่วสุมทางเพศ
4. นักเรียนที่ผู๎ปกครองไมํมีเวลาดูแล
หรือครอบครัวแตกแยก ปลํอยให๎นักเรียนอาศัย
อยูํกับปูุยํา ตายาย หรือเครือญาติ เป็นต๎น
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รับผิดชอบตนเอง ทาให๎นักเรียนมีภาวะเสี่ยงตํอการถูกลํอลวงให๎เสพยาเสพติด ถูกลํอลวงทางเพศ และติด
การพนัน เป็นต๎น
3. นักเรียนสํวนใหญํขาดความพร๎อม
ทางด๎านครอบครัว และเศรษฐกิจ นักเรียนที่มี
ความพร๎อมมักจะให๎ไปเรียนโรงเรียนเอกชนใน
เมือง
4. นักเรียนร๎อยละ 40 มาจาก
ครอบครัวแตกแยก อาศัยอยูํกับปูุยํา ตายาย อยูํ
กับพํอ และแมํเลี้ยง หรืออยูํกับแมํ และพํอเลี้ยง
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ขัน้ ตอนการดาเนินงานศูนย์เรียนรูพ๎ ระราชกรณียกิจและขยายผลพระราชดาริ
ในสถานศึกษา

ประสานความรํวมมือจาก
สํวนราชการ องค์กรเอกชน
ชุมชน ผู๎ปกครอง และผู๎มี
สํวนเกี่ยวข๎อง

โรงเรียนมิตรภาพที่ ”31วัดทุํง
หวัง”
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
นโยบายการจัดการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพิมพ์คา[
สร๎างความรู๎ ความเข๎าใจแกํครู และ
อ๎างอิงจากเอกสารหรือข๎อมูลสรุปของ
บุคลากรที่เกี่ยวข๎อง เรื่องแนวทางการจัด
ประเด็นที่นําสนใจคุณสามารถวาง
การศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
กลํองข๎อความไว๎ที่ใดก็ได๎ในเอกสาร ให๎
พอเพียง
ใช๎แท็บ เครื่องมือการวาด เพื่อเปลี่ยน
การจัดรูปแบบของกลํองข๎อความคา
กาหนดกรอบภาระงาน และมอบหมาย
อ๎างอิงที่ดึงมา]
หน๎าที่ รับผิดชอบฐานกิจกรรมตําง ๆ
และการประสานงานรํวมในทุกฐาน
กิจกรรมให๎มีความเชื่อมโยง สอดคล๎องกัน

2557

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน และ
นอกห๎องเรียน บูรณาการสูํศูนย์การ
เรียนรู๎ฯทั้ง ฐานกิจกรรม 8
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เผยแพรํ
ความรู๎ สร๎างความเข๎าใจแกํผู๎ที่เกี่ยวข๎อง

OSOI

สรุปรายงานผลการดาเนินการและขยาย
ผลองค์ความรู๎สูํชุมชน และผู๎เกี่ยวข๎อง
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การกากับติดตาม นิเทศ
และประเมินผลการ
ดาเนินงาน และปรับปรุง
พัฒนา

.1ฐานการปลูกผักไร๎สารพิษ สาเหตุที่ใช๎
ชื่อเชํนนี้ เพาะ โรงเรียนจะไมํใช๎สารพิษ หรือยาฆําแมลงมาใช๎ในโรงเรียนเลย จะใช๎พื้นฐานหน๎าอาคารเรียน ตลอด
แนว ถนน จัดอิฐประสานทาเป็นแปลงปลูกผักสวนครัว คือ ผักกาดกวางตุ๎ง ผักบุ๎ง และ วอร์เตอร์เกรส ปลูก
ภาคเรียนละ รุํน 3ฯลฯ

2557

 ประชุมชี้แจงคณะครู เพื่อกาหนดกิจกรรมที่ดาเนินการ
 มอบหมายหน๎าที่รับผิดชอบ และขอบขํายงานของแตํละฐานกิจกรรม
 จัดแบํงกลุํมนักเรียนตามความถนัด และความสนใจให๎เข๎าเรียนรู๎ และรับผิดชอบแตํละฐานการเรียนรู๎
โดยให๎นักเรียนชั้น ป.5 – 6 เป็นแกนนาหลักในการขับเคลื่อนฐานการเรียนรู๎ ให๎นักเรียนชั้น ป. 3 – 4 เรียนรู๎
กระบวนการ และเป็นผู๎ชํวยของรุํนพี่ ป. 5 – 6 สํวนนักเรียนชั้น ป. 1 – 2 ปฏิบัติงานงําย ๆ กํอน เป็นต๎น
ในการดาเนินงานจะเริ่มดาเนินกิจกรรมตั้งแตํต๎นปีการศึกษา จนสิ้นปีการศึกษานั้น ๆ เมื่อเริ่มปีการศึกษา
ใหมํ ก็จะแบํงให๎นักเรียนหมุนเวียนไปทากิจกรรมในฐานการเรียนรู๎อื่น ๆ เพื่อให๎มีประสบการณ์ และทักษะอาชีพ
เพิ่มมากขึ้น ลาดับขั้นตอนการกิจกรรมการเรียนรู๎แตํละฐานการเรียนรู๎ จะให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ครบกระบวนการ
เริ่มตั้งแตํ กระบวนการผลิต การดูแล บารุงรักษา หรือแก๎ปัญหาตําง ๆที่เกิดขึ้นในระหวําง ปฏิบัติ การเก็บเกี่ยว
ผลผลิต การบรรจุ การจาหนําย และการทา
บัญชีการเงินของฐานการเรียนรู๎ การเป็น
วิทยากรให๎ความรู๎แกํผู๎ที่มาศึกษาดูงาน รํวมทั้ง
การเข๎ารํวมแขํงขันกิจกรรมการนาเสนอองค์
ความรู๎ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎โดยมีครูที่
ปรึกษาประจาฐานเป็นผู๎ดูแลฝึกฝน และชี้แนะ
โดยมีรายละเอียดในฐานการเรียนแตํละฐาน
อาทิ
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ขัน้ ตอนการดาเนินงานพัฒนา

OSOI

.2ฐานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โรงเรียนได๎จัดทาปุ๋ยอินทรีย์ใช๎เอง ตั้งแตํปี จนได๎รับรางวัลชนะเลิศ การ 2552
)นาเสนอองค์ความรู๎เรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎KMระดับชาติ ในโครงการอาหารกลางวัน (
โรงเรียนได๎ผลิต และจาหนําย ภายใต๎แบรนด์ของโรงเรียนเอง 2556 และ 2555 ปี 2552 ปี คือปี 3 แบบยั่งยืน ถึง
ทุงํ หวังกา“ ในชื่อรเกษตร” มาตั้งแตํปี ปีหนึ่งๆ โรงเรียนสามารถผลิตออกจาหนํายให๎แกํประชาชน และ 2554
ตัน โดยได๎มีการพัฒนาคุณภาพ และองค์ความรู๎มาโดยตลอด จนได๎รับรางวัล 5 – 4 ผู๎สนใจ ปีละ ประมาณ
ปี 3 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ ถึง
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.3ฐานธนาคารจุลินทรีย์ โรงเรียนได๎ดาเนินการกิจกรรมธนาคารจุลินทรีย์ควบคูํมากับ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
เป็นเป็นของคูํกัน เป็นปัจจัยเอื้อตํอกัน ฯลฯ

4. ฯลฯ
ผลงานทีเ่ กิดขึน้ จากการดาเนินงาน อาทิ

OSOI
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นักเรียนรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ และมี
รายได๎ระหวํางเรียน

109

1. นักเรียนมีคุณธรรม มีความ
รับผิดชอบ และมีความซื่อสัตย์ตํอตนเอง และผู๎อื่น
2. นักเรียนรู๎จักดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีผลการทดสอบคุณภาพระดับชาติ
(O-NET) สูงขึ้น อยํางตํอเนื่อง ฯลฯ
นอกจากนี้ยังสํงผลตํอการได๎รับรางวัลจากการแขํงขันกิจกรรม ตําง ๆ ทั้งในระดับชาติ ระดับ
ภาค ระดับจังหวัด และระดับเขตพื้นที่ ดังนี้
ผลที่เกิดขึ้นด๎านผู๎เรียน
ระดับชาติ อาทิ
1. เด็กหญิงวชิราภรณ์ ใหมํซ๎อน ได๎รับรางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน
นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก
ประจาปีการศึกษา 2553
2. เด็กชาย ชุติพงษ์ ทองทวี และ เด็กหญิงลัดดาวัลย์ สุดเดช ได๎รับรางวัล ชนะเสิศ ระดับ
เหรียญทอง การประกวดมารยาทงามอยํางไทย นักเรียนพิการ(โรงเรียนเรียนรํวม) ไมํ
กาหนดระดับชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจาปี 2553 วันที่ 26 – 28
มกราคม 2554 ณ ศูนย์แสดงสินค๎าเมืองทอธานี จังหวัดนนทบุรี
3. เด็กชายจีรวัฒน์ ไชยมนตรี ได๎รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมแขํงขันคิดเลขเร็ว
ระดับชั้น ป.1 – 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจาปี 2556 ณ
ศูนย์แสดงสินค๎า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี วันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2557
ฯลฯ

ผลงานระดับภาค

2557

1. โรงเรียนได๎รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การนาเสนอองค์ความรู๎กิจกรรมการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎(KM)การดาเนินโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ระดับชาติ
ประจาปี 2555 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556
2. โรงเรียนได๎รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 10 การดาเนินกิจกรรมธนาคาร
จุลินทรีย์ โครงการอาหารกลางวัน
แบบยั่งยืนดีเดํน ในการนาเสนอองค์
ความรู๎ดีเดํนกิจกรรมเอ็นไซด์สูตร
มหัศจรรย์ กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ ระดับชาติ ประจาปี 2556 ณ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
วันที่ 20 – 21 มกราคม 2557
3. โรงเรียนได๎รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ
เหรียญทอง ประเภทที่ 7 การดาเนิน
กิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โครงการ
อาหารกลางวันแบบยั่งยืนดีเดํน ในการนาเสนอองค์ความรู๎ดีเดํนกิจกรรมขี้เถ๎าไม๎ยางพารา
แทนขี้เถ๎าแกลบ กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ระดับชาติ ประจาปี 2556 ณ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสงขลา วันที่ 20 – 21 มกราคม 2557
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ผลทีเ่ กิดขึน้ กับโรงเรียน

1.โรงเรียนได๎รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ในการคัดเลือกโรงเรียนต๎นแบบด๎านองค์ความรู๎
กิจกรรม การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ระดับภาค ภาคใต๎ ประจาปี 2556 ณ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสงขลา วันที่ 24– 25 ธันวาคม 2556
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2.โรงเรียนได๎รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ในการคัดเลือกโรงเรียนต๎นแบบด๎านองค์ความรู๎
กิจกรรม ธนาคารจุลินทรีย์ กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ระดับภาค ภาคใต๎ ประจาปี ณ วิทยาลัยเกษตร 2556
24 และเทคโนโลยีสงขลา วันที่ – 2556 ธันวาคม 25 ฯลฯ

110

ผลงานระดับจังหวัด หรือระดับเขตพื้นที่ อาทิ
โรงเรียนได๎รับเกียรติบัตรยกยํอง เป็นโรงเรียนดาเนินการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดีเดํน ประจาปีการศึกษา 2553
และได๎เข๎ารํวมจัดนิทรรศการเสนอผลงานการขับเคลื่อนกลยุทธ์ ตาม
นพื้นฐาน เมื่อวันที่นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้
2554 มีนาคม 22 ฯลฯ
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ผลงานทีเ่ กิดขึน้ กับผูบ๎ ริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลงานที่เกิดขึ้นกับผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับนานาชาติ อาทิ
1.MR. SURIYA UISIRI ได๎รับคัดเลือกเข๎ารํวม The 27th ACT CONVENTION “Enhancing
Quality Education Towards The Realisation of ASEAN from ASEAN Council of Teachers
and Brunie Malay Teachers Association 27-24 Feb. 2012
1.

2557

2.
3.
4.

5.
6.

OSOI

7.
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8.

ระดับชาติ
นายสุพร ศรสงวนสกุล ,นางเพ็ญใจ ทําห๎อง และนางนุชนาถ เอี้ยวซิโป ได๎รับเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจาปี 2554
นางจินดา คงจันทร์ได๎รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปี 2555
นาง นาฎยา พุฒแก๎ว และนางทัศนา เกตุทอง ได๎รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครู
ดี” ประจาปี 2555
นายสุริยะ อุ๎ยศิริ และนางจุฑารัตน์ โสภณพลศาล ได๎รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสน
ครูดี” ประจาปี 2556
ระดับจังหวัด และระดับเขตพื้นที่
นางจินดา คงจันทร์ และนางนุชนาถ เอี้ยวซิโป ได๎รับการยกยํองเป็นครูสอนดีจังหวัดตรัง
ประจาปี 2554
นางเพ็ญใจ ทําห๎อง ได๎รับประกาศเกียรติคุณเป็น ”ครูดีในดวงใจ” ปี 2555 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาตรัง เขต 1
นาง จุฑารัตน์ โสภณพลศาล ได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติเป็น “ครูผู๎สอนดีเดํน” เนื่องในวัน
ครู พ.ศ. 2555 ของจังหวัดตรัง
นายสุริยะ อุ๎ยศิริ ได๎รับเกียรติบัตรบุคคลดีเดํนงานวันครู พ.ศ. 2556 ประเภทครูผู๎สอนดีเดํน

2557

ผูเ้ สนอนวัตกรรม; นายสุพร ศรสงวนสกุล ผู๎อานวยการ โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 “วัดทุํงหวัง”
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เกียรติภมู แิ หํงความสาเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว
ได๎รบั รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจาปี 2557
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9. นาง จินดา คงจันทร์ ได๎รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสื่อ -นวัตกรรมทางการศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา จาก สานักงาน สกสค.จังหวัดตรัง ประจาปี 2556
10. นายสุริยะ อุ๎ยศิริ ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัดตรัง ประเภทบุคคลที่
ประสบความสาเร็จในการดารงชีวิตและดาเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด๎านการนาไปพัฒนาชุมชนและสังคม ประจาปี 2556
11. นาง นุชนาถ เอี้ยวซิโป ได๎รับคัดเลือกเป็นครูดีเดํนกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เนื่องในวันครู พ.ศ. 2557
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พิพธิ ภัณฑ์ : แหลํงเรียนรู๎สายสัมพันธ์ดนิ แดนเกียรติภมู ิ

113

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เลขที่ 1466 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตปูอมปราบศัตรูพําย
กรุงเทพมหานคร สังกัด สพม. เขต 1 จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ปัจจุบัน นายอนันต์ ทรัพย์วารี ดารง
ตาแหนํงผู๎อานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ได๎สร๎างสรรค์
นวัตกรรมการศึกษาด๎านแหลํงเรียนรู๎ พิพธิ ภัณฑ์ : แหลํง
เรียนรูส๎ ายสัมพันธ์ดนิ แดนเกียรติภมู ิ
ความคิดสร๎างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาดังกลําว เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่โรงเรียน
เทพศิรินทร์เป็นโรงเรียนขนาดใหญํพิเศษที่มุํงเน๎นในการ
พัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นเลิศทางด๎านวิชาการพร๎อมด๎วยคุณธรรม
จริยธรรม ซึ่งเป็นที่มาให๎เกิดแนวคิดในการจัดสร๎าง
พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาในโรงเรียนเทพศิรินทร์เพือ่ เป็น
แหลํงเรียนรู๎ภายใต๎แนวคิ “ จากความรัก ความกตัญญู สูํ
การสร๎างประโยชน์ตํอสังคม” โดยใช๎เทคนิคการนาเสนอที่
ก๎าวหน๎าผํานสื่อมัลติมีเดียในมิติตํางๆโดยมุํงหวังให๎นักเรียน
ได๎รับความรู๎ ความเพลิดเพลิน แรงบันดาลใจในการศึกษา
เลําเรียนและการชํวยเหลือสังคม
โรงเรียนเทพศิรินทร์เป็นโรงเรียนหนึง่ ที่เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนานักเรียนให๎เป็นบุคคลที่มี
ศักยภาพในความเป็นพลโลก พร๎อมด๎วยสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม ดังวิสัยทัศน์ของโรงเรียนจึงมีความจาเป็น
ในการรวบรวมองค์ความรู๎ตํางๆภายในโรงเรียน ผํานการนาเสนอในรูปแบบของแหลํงเรียนรู๎ประเภทพิพิธภัณฑ์ที่
เป็นเครื่องมือในการถํายทอดเจตนารมณ์เหลํานี้ให๎กับนักเรียนปัจจุบัน โดยเชื่อมโยงเกียรติภูมิแหํงประวัติศาสตร์
ของโรงเรียนในด๎านตํางๆที่สํงผํานมาจากรุํนสูํรุํน ตลอดจนเป็นต๎นแบบของการสร๎างแหลํงเรียนรู๎ประเภท
พิพิธภัณฑ์ที่บริหารจัดการโดยสถานศึกษาประเภทโรงเรียน ที่ได๎รับความรํวมมือจากนักเรียนเกํา ครูอาจารย์เพื่อ
เป็นอนุสรณ์แกํชาวเทพศิรินทร์สืบไป
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ในปัจจุบัน การดาเนินงานของพิพธิ ภัณฑ์มีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ของโลก เพื่อให๎
พิพิธภัณฑ์มีความนําสนใจเพิ่มมากขึ้น โดยเพิ่มการใช๎ประโยชน์จากพิพิธภัณฑ์ ซึ่งมีข๎อสังเกตที่นําสนใจเกี่ยวกับ
บทบาทของพิพิธภัณฑ์ในฐานะที่เป็นแหลํงเรียนรู๎ของศาสตราจารย์ สุมาลี สังข์ศรี (2548) โดยสังเขปดังนี้
1. พิพิธภัณฑ์ต๎องมีบทบาทหน๎าที่ที่ชัดเจนในฐานะที่เป็นสถาบันเชื่อมโยงวิชาการและการมีคุณภาพชีวิตที่
ดีของสังคม
2. มีการใช๎เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication Technology) เพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ์ของ
พิพิธภัณฑ์ที่นําเบื่อ โดยใช๎การนาเสนอที่นําสนใจ เข๎าใจงําย และสร๎างบรรยากาศที่จูงใจ
3. สร๎างความรํวมมือระหวํางพิพิธภัณฑ์และมีการติดตํอกับผู๎เข๎าชม ตลอดจนบริบททางสังคมที่กว๎างขึ้น
อยํางใกล๎ชิด นับได๎วํา พิพิธภัณฑ์เป็นแหลํงการเรียนรู๎ประเภทหนึ่งที่มีการนาเสนอองค์ความรู๎ ความเพลิดเพลิน
และบรรยากาศแหํงการเรียนรู๎สมัยใหมํที่มีการนาเทคโนโลยีเข๎ามาเกี่ยวข๎องเข๎าด๎วยกัน
วิธีการพัฒนา
จากความสาคัญของแหลํงการเรียนรู๎และ
บทบาทของพิพิธภัณฑ์ทาให๎เกิดแนวคิดของการนา
เทคโนโลยีมาถํายทอดเรื่องราวภายในพิพิธภัณฑ์
เพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์อยํางเป็นระบบ
ภายใต๎แนวคิด “จากความรัก ความกตัญญู สูํการ
สร๎างประโยชน์ตํอสังคม” โดยเป็นการร๎อยเรียง
เรื่องราวในอดีตตั้งแตํรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน ที่
ชาวเทพศิรินทร์ยึดถือและปฏิบัติสืบตํอกันมา โดยมี
ประเด็นเนื้อหาหลักๆดังนี้
 การปลูกฝังจิตวิญญาณเทพศิรินทร์เพื่อการสร๎างประโยชน์ตํอสังคม
 การปลูกฝังทางคุณธรรม และจริยธรรมจากพระภิกษุวัดเทพศิรินทร์และคณาจารย์
 การยึดถือนักเรียนเกําที่สร๎างคุณประโยชน์ตํอสังคมในด๎านตํางๆเป็นแบบอยําง
 สัญลักษณ์ของความเป็นชาวเทพศิรินทร์
 ความสามารถของนักเรียนเทพศิรินทร์ในด๎านวิชาการ กีฬา ดนตรี ศิลปะการแสดงและวรรณศิลป์ 8
 กิจกรรมที่เกิดจากความรํวมมือของนักเรียนเกําที่กลับมาชํวยเหลือโรงเรียน
 วิสัยทัศน์และปณิธานของนักเรียนที่มีตํอโรงเรียนเทพศิรินทร์อันเป็นที่รัก
การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์แหํงนี้เกิดจากศึกษาค๎นคว๎าหาข๎อมูล ด๎วยความรํวมมือจากข๎อมูลปฐมภูมิ ได๎แกํ การ
สัมภาษณ์และสอบถามอาจารย์รุํนกํอนๆ นักเรียนเกํา และข๎อมูลทุติยภูมิที่ได๎จากการค๎นคว๎าในหนังสือที่ตีพิมพ์
เรื่องราวของโรงเรียนในวาระตํางๆ เป็นต๎น
สาหรับเทคนิคในการนาเสนอเรื่องราวตํางๆ เป็นไปเพื่อกระตุ๎นความสนใจให๎กับกลุํมเปูาหมายหลัก ซึ่ง
เป็นนักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนเทพศิรินทร์ โดยมีเทคนิคในการนาเสนอแตํละเรื่องราว ดังนี้
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แนวทางการปลูกฝังจิตวิญญาณเทพศิริ
นทร์ ได๎ใช๎เทคนิคที่เรียกวํา Video Mapping ซึ่ง
เป็นการฉายภาพลงบนโมเดล เพื่อบอกเลํา
ประวัติศาสตร์ที่นําภาคภูมิใจของโรงเรียนเทพศิริ
นทร
เทคนิค Chalk Animation ในการจา
ลองบรรยากาศการอบรมสั่งสอนนักเรียนในอดีต
ของพระภิกษุและคณาจารย์ 9
การสืบค๎นเลขทะเบียนนักเรียนเทพศิ
รินทร์ภายในห๎องเพชรแหํงเทพศิรินทร์ ซึ่งเป็น
การรวบรวมรายชื่อนักเรียนตั้งแตํเลขประจาตัว 1
จนถึงปีการศึกษาปัจจุบันเทคนิค Face Detect
โดยการถํายภาพลงบนเครื่องนักเรียนเทพศิรินทร์
ตั้งแตํยุคแรกจนถึงปัจจุบัน
 สื่อวีดิทัศน์เรื่องราวความสามารถ
ของนักเรียนเทพศิรินทร์ในด๎านตํางๆ อาทิ ด๎าน
วิชาการ กีฬา ดนตรี ศิลปะการแสดง และวรรณศิลป์ 10
 การจัดทาเกมส์แฟนพันธุ์แท๎เทพศิรินทร์ เพื่อทดสอบความรู๎จากการได๎เข๎าชมพิพิธภัณฑ์แหํงนี้ผํานจอ
Touch Screen
 การบันทึกวิสัยทัศน์และปณิธานของผู๎เข๎าชมตํอโรงเรียนเทพศิรินทร์ โดยการฉายภาพผํานฉากรับ
ด๎านหน๎า นอกจากผู๎เข๎าชมจะได๎รับความรู๎แล๎ว ยังเกิดความเพลิดเพลินในการรับชมเรื่องราวภายในพิพิธภัณฑ์อีก
ด๎วย ผลสาเร็จที่พีงประสงค์
การนาเสนอเรื่องราวของโรงเรียนเทพศิรินทร์ภายในพิพิธภัณฑ์ เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา
ดังนี้
1. เกิดกระบวนการเรียนรู๎ รวบรวมข๎อมูล และถํายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของโรงเรียนเทพศิริ
นทร์ในทุกมิติ
2. เกิดกระบวนการบูรณาการเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนให๎แกํนักเรียน เทพศิรินทร์
3. สร๎างคุณคํา แรงบันดาลใจในการดารงชีวิตด๎วยจิตวิญญาณเทพศิรินทร์ให๎กับชาวเทพศิรินทร์ทุกระดับ
อาทิ นักเรียน ร๎อยละ 78 บุคคลทั่วไป ร๎อยละ 22 ฯลฯ
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พิพิธภัณฑ์ฯเปิดให๎บริการความรู๎แกํผู๎ที่สนใจทั่วไปตั้งแตํวันที่ 9 กันยายน 2555 โดยมีจานวนผู๎เข๎าชม
จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ทั้งสิ้น 13,161 คน ประกอบด๎วยนักเรียน 9,430 คน และบุคคลทั่วไป 2,731 คน

รางวัลเหรี ยญทองแดง 25 เรื่ อง | [Pick the date]
2557

แผนภาพแสดงสถิตผิ ู๎เข๎าชมพิพธิ ภัณฑ์เพือ่ การศึกษาโรงเรียนเทพศิรนิ ทร์
ทั้งนี้ การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ฯ ยังกํอให๎เกิดประโยชน์ตํอการเรียนรู๎ในหลายสํวนดังนี้
1. ผลตํอผู๎เรียน ซึ่งเป็นเปูาหมายหลักของพิพิธภัณฑ์ฯ เกิดความรู๎ ความเข๎าใจในประวัติศาสตร์ของ
โรงเรียนมากขึ้น สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู๎ที่มีอยูํภายในพิพิธภัณฑ์ให๎เกิดประโยชน์ตํอตนเอง โดยแบํงออกได๎
เป็น 2 กลุํม ได๎แกํ
 นักเรียนชุมนุมคนรักพิพิธภัณฑ์ได๎ความรู๎ ทักษะ และประสบการณ์ในการถํายทอดเรื่องราวของ
โรงเรียน อีกทั้งได๎เข๎ารํวมโครงการ “เปิดโลกความรู๎สูํความเป็นยุวมัคคุเทศก์” โดยไปศึกษาแหลํงเรียนรู๎ที่
หลากหลาย อาทิ พิพิธภัณฑ์ธนาคารแหํงประเทศไทย มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ ศูนย์สร๎างสรรค์งาน
ออกแบบ (TCDC)
 นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ และโรงเรียนเครือขําย ได๎รับความรู๎และแรงบันดาลใจในการศึกษาเลํา
เรียน จากเกียรติประวัติของโรงเรียนที่มีมาอยํางยาวนาน
2. ผลตํอผูส๎ อน สามารถนาเรื่องราวภายในพิพิธภัณฑ์มาประยุกต์ใช๎ในบทเรียน เชํน การเขียนบทความ
ประทับใจที่ได๎เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ในวิชาภาษาไทย เป็นต๎น
3. ผลตํอผูส๎ นใจทัว่ ไป การศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ฯ สามารถเป็นต๎นแบบของการสร๎างพิพิธภัณฑ์ในฐานะที่
เป็นแหลํงเรียนรู๎กับหนํวยงานของตน

เกียรติภมู แิ หํงความสาเร็จของการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดังกลําว
ได๎รบั รางวัลเหรียญทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม ของคุรสุ ภา ประจาปี 2557
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สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

117

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียม
อุดมศึกษาน๎อมเกล๎า เลขที่ 248 89 ถนน
รามคาแหง แขวง-สะพานสูง เขต-สะพานสูง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร สังกัด สพม.เขต 2
กรุงเทพมหานคร ปัจจุบนั นางศิรพิ นั ธุ์
สุพรรณนพ ดารงตาแหนํงผู๎อานวยการ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษา
น๎อมเกล๎า ได๎สร๎างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา
ด๎านแหลํงเรียนรู๎ เนือ่ งจากตระหนักใน
ความสาคัญในเรือ่ งข อง“สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน” ตามพระราชดาริในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทีท่ รงมี
พระราชดาริบางประการเกี่ยวกับการอนุรกั ษ์
พันธุกรรมพืช วํา“การสอนและอบรมให๎เด็กมี
จิตสานึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช๎
วิธีการปลูกฝังให๎เด็กเห็นความงดงาม ความ
นําสนใจ และเกิดความปิติที่จะทาการศึกษา
และอนุรักษ์พืชพรรณตํอไป การใช๎วิธีการ
สอนการอบรมที่ให๎เกิดความรู๎สึกกลัววําหากไมํอนุรักษ์แล๎วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแกํตนเอง จะทาให๎เด็กเกิด
ความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแกํประเทศในระยะยาว”
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน๎อมเกล๎า จึงได๎ดาเนินงานสนองพระราชดาริ ฯ จัดตั้งงาน
“สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เพื่อเป็นสื่อในการสร๎างจิตสานึกด๎านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให๎เยาวชนนั้นได๎
ใกล๎ชิดพืชพรรณไม๎ เห็นคุณคําประโยชน์ ความสวยงามอันกํอให๎เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พรรณพืชตํอไป
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ เตรียมอุดมศึกษาน๎อมเกล๎า คือ แหลํงที่รวบรวม
พันธุ์พืชชนิดตํางๆ ที่มีชีวิต จัดปลูกตามความเหมาะสมกับสภาพถิ่นอาศัยเดิม มีห๎องสมุด สถานที่เก็บรวบรวม
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ตัวอยํางพรรณไม๎รักษาสภาพ อาจเป็นตัวอยํางแห๎ง
ตัวอยํางดอง หรือเก็บรักษาโดยวิธีอื่นๆ พันธุ์พืชทีท่ า
การรวบรวมไว๎นั้นจะเป็นแหลํงข๎อมูลและการเผยแพรํ
ความรู๎เกี่ยวกับพันธุ์ไม๎ นอกจากนี้สามารถใช๎เป็นแหลํง
พักผํอนหยํอนใจ ซึ่งสามารถดาเนินการสวน
พฤกษศาสตร์ในพื้นที่ของโรงเรียน โดยมีการดาเนินงาน
ตามองค์ประกอบ
ทั้ง ของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อสร๎างจิตสานึกในนักเรียนมีความรัก
และเห็นคุณคําของพืชพรรณไม๎ เป็นที่รวบรวม
ตัวอยํางพรรณไม๎ ข๎อมูลพรรณไม๎ การเก็บรักษาเพื่อ
ประโยชน์ทางการศึกษา เผยแพรํสูํภายนอกได๎และได๎
สนองพระราชดาริฯ ในเรื่องการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืช
เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ดังกลําว อีกทั้งใช๎เป็นแหลํง
การเรียนรู๎ในการศึกษาและเป็นประโยชน์ตํอเนื่องใน
การเรียนการสอนวิชาตํางๆ

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน๎อมเกล๎า เป็นการดาเนินงานที่
อิงรูปแบบของ “สวนพฤกษศาสตร์” โดยมีการรวบรวมพันธุไ์ ม๎ที่มีชีวิต มีแหลํงข๎อมูลความรู๎เกี่ยวกับพันธุ์ไม๎ มี
การศึกษาตํอเนื่อง มีการเก็บตัวอยํางพันธุ์ไม๎แห๎ง พันธุ์ไม๎ดอง มีการรวบรวมพันธุ์ไม๎ท๎องถิ่นเข๎ามาปลูกรวบรวมไว๎
ในโรงเรียน และภูมิปัญญาท๎องถิ่นมีการบันทึกรายงานและข๎อมูล รวมทั้ง
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จากพระราชดาริและพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในเรื่องของสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งมีความสอดคล๎องกับงานปกติในเรื่องของการเรียนการสอน และในเรื่องของการปฏิรูป
การศึกษา ซึ่งเน๎นให๎นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ดังนัน้ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน๎อมเกล๎าได๎จัดให๎มี
การประชุมหารือและเห็นพ๎องต๎องกันที่จะรํวมสนองพระราชดาริ ในการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จึง
ได๎สมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
ตั้งแตํปี พ.ศ. 2543

2557

กระบวนการพัฒนาผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม
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ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเกี่ยวกับพันธุ์ไม๎ มีมุมสาหรับศึกษาค๎นคว๎า และมีการนาไปใช๎ประโยชน์เป็นสื่อการเรียนการ
สอนในวิชาตําง ๆเป็นการดาเนินการโดยสมัครใจ ไมํให๎เกิดความเครียด และให๎หาวิธีการที่จะทาให๎เด็กนักเรียน
สนใจในพืชพรรณตํางๆและเกิดความสงสัยตั้งคาถามตนเอง เกี่ยวกับพืชพรรณที่ตนเองสนใจนั้น ซึ่งจะนาไปสูํ
การศึกษาทดลอง ค๎นคว๎าวิจัยอยํางงํายๆ
1.ขั้นตอนการดาเนินงานพัฒนา

ตารางกิจกรรม วิธกี ารดาเนินงานตามองค์ประกอบสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน /
ลาดับที่

งาน

1

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

2557

1 .ทาปูายชื่อต๎นไม๎

วิธกี ารดาเนินงาน

11. สารวจชื่อต๎นไม๎ตามทะเบียนพันธุ์ไม๎

12.จัดทาปูายชื่อโดย นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
13. ตรวจสอบความถูกต๎อง
14. ติดปูายชื่อต๎นไม๎

ระยะเวลา

17 พ.ค.-30 มิ.ย.
2556
1 ก.ค. – 31 ส.ค.
2556
1 –15 ก2556 .ย.
16 –30 ก2556 .ย.
1 ต.ค.–1 พ2556.ย.

OSOI

15. ทาแผนผังตาแหนํงพรรณไม๎ใน
พื้นที่ของโรงเรียน

119

2 .การรวบรวมพรรณไม๎

1พค30 -.กค2556 .
12ส2556 .ค.

ผูร๎ ับผิดชอบ

การงาน อาชีพฯ
ฝุายวิชาการ ฝุายบริการ -

เข๎าปลูก

2 1.ปรับปรุงสวนวรรณพฤกษศาสตร์
2 2.วันเฉลิมพระชนมพรรษา

5 ธ2556 .ค.

งานเกษตร-

ส2556 .ค.

- งานกิจการ
นักเรียน

23. วันเฉลิมพระชนมพรรษา
24. ปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติฯ

4 .การเขียนรายงาน

5 การนาไปใช๎ประโยชน์ .
การบูรณาการการ
เตรียมการสอน

31. ศึกษาต๎นสาละและพุทธรักษา
32. วิถีไทยกับต๎นกล๎วย
33. การศึกษาการผลิตภัณฑ์ลดโลกร๎อน
จากกล๎วย
34. ยาและอาหารเพื่อสุขภาพ
35. การผลิตแกสธรรมชาติจากกล๎วย
36. ศิลปะประดิษฐ์ จากกล๎วย
วิธกี ารดาเนินงาน
41. เขียนรายงานการศึกษา
ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท๎แกํ
มหาชน
42. เขียนรายงานการศึกษา
ธรรมชาติแหํงชีวิต : ต๎นสาละและ
พุทธรักษา
51. เรื่อง ”อาหารเพื่อสุขภาพ”
รายวิชาที่มีการบูรณาการเชื่อมโยงที่
เกี่ยวข๎อง
นักเรียนเลือกปลูกพืช กลุํมละ 1 ชนิด ( งานเกษตร )
การรักษาดุลยภาพในพืช ( ชีววิทยา )
การเขียนรายการอาหารใน ( งานบ๎าน ) ชีวิตประจาวัน
การแปลรายการอาหารเป็น -

นร.ระดับ ม4 .
นร.ระดับ ม5 .
นร.ระดับ ม6 .

ระยะเวลา
ธค 2556 .

หมายเหตุ
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งาน

นร1.ระดับ ม .
นร2.ระดับ ม .
นร3.ระดับ ม .

ชุมนุมยุวนัก
พฤกษศาสตร์.น.อ.ต.น

2557

ลาดับที่

พ .ค.– ธค2556 .

พ 2555 .ย.– ม .ค. 8 กลุํมสาระ
2556
งานวิชาการ-
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3. การศึกษาข๎อมูลด๎าน
ตํางๆ
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ลาดับที่

งาน

วิธกี ารดาเนินงาน
52. เรื่อง “ต๎นไม๎พูดได๎”
สํงเสริมปลูกฝังคุณธรรมและ จริยธรรมให๎นักเรียนในวิชา
พระพุทธศาสนา
จัดทาแผํนปูา - ยพุทธสุภาษิต

2557
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ภาษาตํางประเทศ
การวิเคราะห์แจกแจงสารอาหารจากรายการอาหาร
ที่กาหนด ( ชีววิทยา )
ศึกษาประโยชน์และคุณคํา ( สุขศึกษา ) อาหารที่ได๎รับ
ระหวํางศึกษาความสัมพันธ์ (เคมี ) อาหารกับสารชีวโมเลกุล
การเขียนเชิญชวนให๎รับประทาน อาหารเพื่อ สุขภาพ โดยใช๎สานวน
ภาษาไทยที่ถูกต๎อง )ภาษาไทย (
การนาเสนอข๎อมูลด๎วยPower Point และจัด
บอร์ด 1 ชุด 1 / กลุํม
( คอมพิวเตอร์ )
- กาหนดแสดงผลงาน ในงาน “การ 9 สค2556.
งานอาชีพและเทคโนโลยีตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ผลงานทีเ่ กิดขึน้ จากการดาเนินงาน
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ผลการดาเนินงานองค์ประกอบที่ 1 การจัดปูายชื่อพรรณไม๎
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ระยะเวลา
มค2556 .

หมายเหตุ
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ฯลฯ

เกียรติภมู แิ หํงความสาเร็จ
ของการสร๎างสรรค์และ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษา
ดังกลําว ได๎รบั รางวัลเหรียญ
ทองแดง หนึง่ โรงเรียน หนึง่
นวัตกรรม ของคุรสุ ภา
ประจาปี 2557

OSOI

ผูเ้ สนอนวัตกรรม; นางศิรพิ นั ธุ์ สุพรรณนพ ผู๎อานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
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