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รายงานการเขียนวิธีปฏิบัติที่ดี ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
ฉบับนี้  จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ เผยแพร่ผลงานที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดี ทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับ
บุคคล  เพื่อเป็นแบบปฏิบัติที่ดีในการเรียนรู้ร่วมกัน น าไปพัฒนาต่อยอดเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

ผลงานวิธีปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  จ านวน 40 
โรงเรียน  มีความสมบูรณ์สามารถสรุปเผยแพร่ผลงานได้ จ านวน  34 โรงเรียน  
 

 ขอขอบคุณ ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
มัธยมศึกษา เขต 21  ที่ส่งผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี ให้เรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ต่อไป  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
ส าหรับผู้สนใจ หากมีข้อเสนอแนะและศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม ติดต่อได้ที่กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
วิธีปฏิบัติที่ดีโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

 
รายงานวิธีปฏิบัติที่ดีโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  จัดท าโดย 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ เผยแพร่ผลงานที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดี ทั้งใน
ระดับสถานศึกษาและระดับบุคคล  เพื่อเป็นแบบปฏิบัติที่ดีในการเรียนรู้ร่วมกัน น าไปพัฒนาต่อยอดเกิดเป็น
วัฒนธรรมองค์กร และน าผลวิธีปฏิบัติที่ดีไปพัฒนาต่อยอดและขยายผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและมี
ประสิทธิภาพ ต่อไป 

 
เนื้อหาเอกสารรายงานวิธีปฏิบัติที่ดี  มี   3  ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  บทน า  ประกอบด้วย  ความหมายวิธีปฏิบัติที่ดี  แนวการเขียนวิธีปฏิบัติที่ดี   
ตอนที่ 2 วิธีปฏิบัติที่ดีโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
ตอนที่ 3 สรุปผลงานวิธีปฏิบตัิที่ดีโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

 
รายละเอียดของวิธีปฏิบัติที่ดี 

 

1. ประเภทของวิธีปฏิบัติที่ดี   ผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี จ านวน 40 โรงเรียน แบ่งออกเป็น 2   
ประเภท ได้แก่ ประเภท ระดับสถานศึกษา  และประเภท บุคคล   วิธีปฏิบัติที่ดีประเภทสถาน จ านวน  32 เรื่อง 
และประเภทบุคคล จ านวน  8 เรื่อง 

2. จ านวนผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี   โรงเรียนส่งผลงานวิธีปฏิบัติที ่ จ านวน  40 เรื่อง  ดังนี้ 
  2.1  เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนแบบศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) เพ่ือพัฒนาผา 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิด
(OpenApproach) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร    
ผู้น าส่งผลงาน  นางสาวเวณิกา  ใชจอกแก้ว  ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

2.2 เรื่อง โครงการมัคคุเทศก์จิตอาสา พัฒนาความรู้สู่อาเซียน  โรงเรียนน้ าสวยวิทยา 
ผู้น าส่งผลงาน  นายบุญมี  พาพิมพ์  ผู้อ้านวยการโรงเรียนน้ าสวยวิทยา    
  2.3 เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  ผู้น าส่งผลงาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
  2.4 เรื่อง  โรงเรียนพุทธธรรม   โรงเรียนเวียงค าวิทยาคาร    
ผู้น าส่งผลงาน  โรงเรียนเวียงค าวิทยาคาร    
  2.5 เรื่อง โรงเรียนปลอดขยะ  Zero Waste School  โรงเรียนกวนวันวิทยา 
ผู้น าส่งผลงาน  โรงเรียนกวนวนัวิทยา 
  2.6 เรื่อง โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดสารเสพติดและอบายมุข   โรงเรียนพระธาตุ 
บังพวนวิทยา  ผู้น าส่งผลงาน  โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 
  2.7 เรื่อง  โรงเรียนคุณธรรม น าสู่ความเป็นเลิศ   โรงเรียนฝางพิทยาคม 
ผู้น าส่งผลงาน  โรงเรียนฝางพิทยาคม 
  2.8 เรื่อง โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้น าส่งผลงาน  โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม   
 



ค 
 

  2.9 เรื่อง กระบวนการด าเนินการห้องสมุด 3 ดีเพ่ือส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนพานพร้าว 
ผู้น าส่งผลงาน นางศรีไพร สังฆะคุณ 
  2.10 เรื่อง “บันไดความรู้  บูรณาการผ่าน 4 ส สู่การอ่านที่ยั่งยืน”  ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบใน
โรงเรียน รุ่นที่ 5  โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม  ผู้น าส่งผลงาน นางสาวยุภาพร   ยอดคีรี  ต าแหน่ง ครู 
  2.11 เรื่อง โครงการ TO BE  NUMBER  1  โรงเรียนท่าบ่อ  ผู้น าส่งผลงาน   โรงเรียนท่าบ่อ    
  2.12 เรื่อง สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุก โรงเรียนถ่อนวิทยา 
ผู้น าส่งผลงาน นางปิยาภร สกุล โคตรชมภู   โรงเรียนถ่อนวิทยา 
  2.13 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนหนองนางพิทยาคม  
ผู้น าส่งผลงาน  นายวีระศักดิ์  มาตย์นอก   ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองนางพิทยาคม   
  2.14 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวมบูรณาการสาระการเรียนรู้ คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม   
ผู้น าส่งผลงาน นายโชคชัย  ศรีวิโรจน์วงศ์  
  2.15 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย  
โดยใช้เทคนิค  เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล(K W D L)  โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  
ผู้น าส่งผลงาน โรงเรียนนาหนังพัฒนาศึกษา 
  2.16 เรื่อง โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า  โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์   
ผู้ส่งผลงาน  นางประรารี   สกุล  ค าเมืองแพน 
  2.17  การบริหารสถานศึกษาและการรับรู้การสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
การสอนของ  ครู โรงเรียนนาดีพิทยาคม    
ผู้น าส่งผลงาน นายรังสรรค์  จันทจร ผู้อ านวยการโรงเรียนนาดีพิทยาคม 
  2.18 เรื่อง สืบสานดนตรีไทย  โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 
ผู้น าส่งผลงาน  นายปัญญา  ไข่พรมราช      กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 
  2.19 เรื่อง การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
แบบมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรม “โรงเรียนสวยด้วยมือเรา”  โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 
ผู้น าส่งผลงาน   ชื่อ นายภูมินทร์  สกุล  ค าอ้อ  ต าแหน่ง  หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
  2.20 เรื่อง การจักสานจากคล้า    โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 
ผู้น าส่งผลงานชื่อ นางอารีวรรณ   จุลโสม 
  2.21 เรื่อง กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 
ผู้น าส่งผลงาน นายนราธิป  ฮุยนอก 
  2.22 เรื่อง การด าเนินงานตามแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนโนนค าพิทยาคม  ผู้น าส่งผลงาน   โรงเรียนโนนค าพิทยาคม   
  2.23  เรื่องแนวทางป้องกันและแก้ปัญหา  นักเรียนที่ติด  0, ร, มส.  มผ  โรงเรียนปากคาด
พิทยาคม  IRMA  MODEL  เออร์มา  โมเดล  ผู้น าส่งผลงาน   นางพานี   นาคเสน 
  2.24 เรื่อง ค่ายแก้ไขผลการเรียน  โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
ผู้น าส่งผลงาน   นายธีรนันท์    วัฒนะการกุล ต าแหน่ง  ครู 
 
 



ง 
 

  2.26  เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NETรูปแบบ 
“สมสนุกพิทย์โมเดล”  โรงเรยีนสมสนุกพิทยาคม ผู้น าส่งผลงาน นายไสว วรรณพรามณ์ 
  2.27 เรื่อง โครงการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสู่ผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงเรียนบึงกาฬ ผู้น าส่งผลงาน    นายวุฒิไกร  ค าแฝง   
  2.28 เรื่อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธสัมมาทิฐิ โรงเรียนนาสวรรค์
พิทยาคม  ผู้น าส่งผลงาน  โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 
  2.29 เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ โดยใช้
ทฤษฎี ทางพุทธศาสตร์ ผ่านกระบวนการเพลงคุณธรรม โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 
ผู้น าส่งผลงาน  นายกิตติชัย   จันทกอง 
  2.30 เรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
Backward Design เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม  ผู้น าส่งผลงาน  นางสาวโชติมา  โรจนเศรษฐกุล 
  2.31 เรื่อง โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
ผู้น าส่งผลงาน  จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ 
  2.32 เรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนด้วยกระบวนการ STSS (System Approach, 
Teamwork, Socialization, Supervision Monitoring and Evaluation)  โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 
ผู้น าส่งผลงาน  นางขนิษฐา  ขันขวา 
  2.33 เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) 
ผู้น าส่งผลงาน  นางสาวทิพวรรณ   นาเชียงใต้   โรงเรียนศรีส าราญวิทยาคม 
  2.34 เรื่อง โครงงานคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ  หยุดภัยสังคมก้มหน้า  ด้วยธรรมมะในดวงใจ 
(Be far from social media, Be near to dharma.) ผู้น าส่งผลงาน  นางสาวจินตนา  ดีดวงพันธ์   
  2.35 เรื่อง การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมในตนเอง ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนเซกา  ผู้น าสง่ผลงาน นางนภัสรา  พลวิวัฒน์ 
  2.36 เรื่อง กระโดดให้ไกล ไปอย่างพอเพียง  โรงเรียนเหลา่คามพิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก 
ผู้น าส่งผลงาน นายวิเชียร หมื่นศรี ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
  2.37 เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าที่เน้นสมรรถนะวิชาชีพ  
ในศตวรรษท่ี ๒๑ : วิชาชีพระยะสั้น  โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 
ผู้น าส่งผลงาน นายเศรษฐา  เพ็งค าปั้ง  ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ     
  2.38 เรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียน ของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ (LD) โดยผ่านกิจกรรมเรียนรู้  โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา  ผู้น าส่งผลงาน  นางดวงเดือน  บุญใส 
  2.39 เรื่อง หมัดชุดพิชิตเหรียญทอง โรงเรียนโสกก่ามวิทยา  
ผู้น าส่งผลงาน  นายประสาน เบ้าทุมมา 
  2.40 เรื่อง โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 
ผู้น าส่งผลงาน   นางสาวสุภาพร  นามสอน 
 
 
 
 



จ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานวิธีปฏิบัติที่ดี  ที่หลากหลายรูปแบบ ตามวัตถุประสงค์ 
ของการเขียนวิธีปฏิบัติที่ดี ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. จัดประกวดผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี  ประเภทสถานศึกษา   และประเภทบุคคล 
 

ข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับผู้บริหาร 
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัด พัฒนางานสู่วิธีปฏิบัติที่ดี ตามมาตรฐานวิชาชีพ ครู และ 

บุคลากรทางการศึกษา อย่างเป็นระบบ  มีข้ันตอนกระบวนการพัฒนา   ระยะเตรียมการ ระยะพัฒนา  ระยะ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผล  และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยกย่องเชิดชูเกียรติ ขยายผลต่อยอดผลงาน 

2. ส่งเสริมให้สถานศึกษา น าผลงานวิธีปฏิบัติที่ดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโอกาสต่าง ๆ เช่นในการประชุม 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
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ตอนที่ 1 
 

บทน า 
ความหมายวิธีปฏิบัติที่ดี 
 

  คือ   วิธีการท างานที่ดีที่สุดในเรื่องนั้น ๆ เชํน  เทคนิคการท างาน   วิธีปฏิบัติงาน   เคล็ดลับ   
ข๎อพึงระวัง ปัจจัยความส าเร็จ  ที่ท าให๎ผลงานบรรลุเปูาหมายระดับสูงสุด  
  วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) มีผู๎ให๎ค าอธิบายไว๎ในหลายลักษณะ เชํน Best Practices (BP) American 
Productivity and Quality Center ไดใ๎ห๎ค าจ ากัดความ Best Practices วําเป็นการปฏิบัติการทั้งหลายที่
สามารถ กํอให๎เกิดผลที่เป็นเลิศหรือการปฏิบัติที่ท าให๎องค์กรก๎าวสูํความเป็นเลิศ (อ๎างถึงในบุญดีบุญญากจิ  
และกมลวรรณ  สิริพานิช, ๒๕๔๕)   

Best Practices คือ วิธีปฏิบัติที่ดี ในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให๎ส าเร็จ ซึ่งเป็นผลมาจากการน าความรู๎  
ไปปฏิบัติจริง แล๎วสรุปความรูแ๎ละประสบการณน์ั้น เป็นแนวปฏิบัติทีดี่ทีสุดของตนเอง (บูรชัย ศิริมหาสาคร, 
๒๕๔๘) การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เป็นวิธีการในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพ่ือน าไปสูํ 
การบรรลุเปูาหมาย ของสถานศึกษา ตอบสนองความต๎องการและความคาดหวังของชุมชน ผู๎ปกครอง และ
น ามาสูํความเป็นเลิศในการด าเนินการ 

Best Practice (BP)  มีที่มาอย่างไร 
BP  เริ่มต๎นจากสมาคมวิชาชีพแพทย์ในสหรัฐอเมริกา  ได๎รวมตัวเพื่อปรับปรุงคุณภาพ 

การดูแลผู๎ปุวย  โดยปรับปรุงเครื่องมือ  โปรแกรมการดูแล  ให๎มีคุณภาพในราคาต่ า  และผู๎บริการมีความ 
พึงพอใจ มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยํางตํอเนื่อง  และมีการมอบรางวัล Best Practice  เพ่ือกระตุ๎น 
การปรับปรุงคุณภาพให๎ดีขึ้น 

BP  ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีผลงานที่เป็น Best Practice    
ตํางจากหนํวยงานอ่ืน คือ มีผลงานที่เป็น งานด๎านการปฏิรูประบบราชการ และงานด๎านปฏิรูปการศึกษา  
ซึ่งการปฏิรูประบบราชการจะเป็นตัวผลักดันให๎เกิดการปฏิรูปการศึกษาให๎ส าเร็จ 

BP  ทางด๎านการศึกษา  เป็นเครื่องมือทางด๎านการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม   
บางครั้ง Best Practice  อาจจะเป็นเพียงแคํแนวคิดงําย ๆ แตํเป็นแนวคิดท่ีทรงพลานุภาพ  นําตื่นตา 
ตื่นใจ  เป็นการคิดนอกกรอบ   เมื่อหนํวยงานมี Best Practice   แล๎ว ควรได๎มีการพัฒนาปรับปรุงอยําง
ตํอเนื่อง  จนเป็นมาตรฐาน  ตัวอยําง  Best Practice   ทางด๎านการศึกษา มีดังนี้ 

ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  แปลก  ใหม่ ๆ  เชํน 
- เทคนิคการสอนกระโดดไกล  ด๎วยการวัดฝุาเท๎า 
- การสอนปรัชญาส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาลและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   

ด้านการบริหารจัดการ 
- ICT เพ่ือการให๎ค าปรึกษาส าหรับผู๎ปกครองเกี่ยวกับการบ๎าน พฤติกรรมการเรียนรู๎ 

ประจ าวันและเนื้อหาการเรียนรู๎ของนักเรียน 
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แนวการเขียน 
1. ความรู๎ที่เขียนควรเป็นงานที่พัฒนาตํอยอดจากงานประจ าที่ท าอยูํได๎รับการยอมรับหรือได๎รับ

รางวัลหรือมีผู๎อื่นหนํวยงานอ่ืนน าไปใช๎ 
2. ระบุความส าเร็จหรือได๎รับการยอมรับอยํางชัดเจน 
3. ระบุข๎อจ ากัดในการน าไปใช๎ 
4. ข๎อความควรจะอยูํที่ 2-3 หน๎ากระดาษ A 4 

 

แนวการพิจารณา 
1. เน๎นวิธีปฏิบัติที่สร๎างความพึงพอใจให๎แกํทุกคนในองค์กร 
2. เป็นวิธีปฏิบัติที่ครบวงจรของระบบคุณภาพ PDCA 
3. องค์กร/บุคคลนั้นสามารถบอกได๎วําท าอะไร (What) ท าอยํางไร (How) และท าไมถึงท า (Why) 
4. ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนเป็นไปตามข๎อก าหนด/เปูาหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนด 
5. วิธีปฏิบัตินั้นสามารถบอกได๎วําเกิดจากปัจจัยใดเป็นวิธีปฏิบัติที่ตํอเนื่องและยั่งยืน 
6. วิธีปฏิบัตินั้นใช๎กระบวนการการจัดการความรู๎ (Knowledge Management) เชํน การเลําเรื่อง 

(Story Telling) แล๎วถอดองค์ความรู๎จากการท างาน 
 

การเขียนวิธีปฏิบัติที่ดี 
1. การเขียนวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 

             - เน๎นผลงานที่ชัดเจน  เชิงประจักษ์ 
   -  ผลงานต๎องเปรียบเทียบความแตกตํางจากงานเดิมได๎ 
   - BP ควรต๎องระบุเงื่อนไข หรือ ข๎อจ ากัดในการน าไปใช๎ 
   - การเขียน BP ถ๎าเป็นงานประเภท การให๎บริการ  ต๎องมีแผนผังแสดงล าดับขั้นตอน  

และการให๎บริการ 
1.1 ขอบขํายการเขียน  Best Practice ด๎านคุณภาพ 

- ระบบการรับนักเรียนเข๎าเรียน 
- การจัดรูปแบบการจัดการศึกษา 
- การบริหารจัดการหลักสูตร 
- การใช๎แหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
- การจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
- การประกันคุณภาพภายใน 
- ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 

    ฯลฯ 
1.2 ขอบขํายการเขียน  Best Practice ด๎านบริการ 

- การให๎บริการข๎อมูลสารสนเทศ 
- การจัดองค์กรให๎เป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎ 
- การสํงเสริมให๎บุคลากรพัฒนาความรู๎และทักษะการปฏิบัติงาน 
- การจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
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- การพัฒนาระบบควบคุมภายใน 
- การบริการที่เน๎นความพึงพอใจของผู๎รับบริการ   
  ฯลฯ 

 

    1.3 ปัญหาการเขียน  Best Practice 
- การเขียนผลส าเร็จมักจะเขียนจากกิจกรรม 
- ผลส าเร็จที่เขียนขึ้นมักจะเขียนเป็นนามธรรม 
- กิจกรรมสํวนใหญํเป็นกิจกรรมเดิม ๆ มีการประชุมชี้แจง  ก ากับติดตาม ไมํมีกิจกรรม 

สร๎างสรรค์  และมักจะเขียนขั้นตอนกว๎าง ๆ ไมํเห็นภาพการท างานที่เป็นรูปธรรม 
 
แบบฟอร์มการเขียนวิธีการปฏิบัติที่ดี 

 
๑. ชื่อผลงาน  (ชื่อผลงานที่น ามาเสนอ) 
2. ชื่อเจ้าของผลงาน (ชื่อเจ๎าของผลงาน ต าแหนํง สถานที่ท างาน E-mail โทรศัพท์) 

     3. เกริ่นน า (เกริ่นน า  บอกถึงสภาพความต๎องการ การพัฒนาหรือแก๎ปัญหาและเมื่อน ากระบวนการ
หรือวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช๎ท าให๎เกิดผลส าเร็จอะไรบ๎าง (การเขียนในสํวนนี้ควรเขียนให๎เร๎าความสนใจ 

4.  ผลส าเร็จ (ผลส าเร็จ  ผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่ได๎รับจากการด าเนินงาน) 
๕. กิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอนที่ส าคัญ (กิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอนที่ส าคัญน าเสนอกิจกรรม 

วิธีด าเนินการขั้นตอนที่แสดงถึงการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ) 
๖. ข้อจ ากัดในการน าไปใช้ (ข๎อจ ากัดในการน าไปใช๎ในสถานการณ์ที่ท าให๎กระบวนการหรือวิธีการ 

ปฏิบัติที่เป็นเลิศไมํประสบผลส าเร็จ) 
๗. ค าส าคัญ (Keywords) (เรื่องที่น าเสนอเป็นสาระความรู๎เป็นเรื่องใดในสาระความรู๎นั้น) 
๘. วันที่น าส่งข้อมูล  (วันเดือนปีที่น าสํงข๎อมูลทาง Website) 
๙. ผู้น าส่งข้อมูล (ผู๎น าสํงความรู๎ชื่อของผู๎ที่เป็นเจ๎าของผลงานหรือผู๎ที่น าผลงานมาน าเสนอใน  

Website) 
๑๐. หน่วยงาน  (หนํวยงาน สถานที่ท างานของผู๎น าสํงข๎อมูล) 
๑๑. โทรศัพท์ (หมายเลขโทรศัพท์ของผู๎น าสํงความรู๎หรือหนํวยงานเจ๎าของเรื่อง) 
๑๒. E-mail  (E-mail  ของผู๎น าสํงความรู๎หรือหนํวยงานเจ๎าของเรื่อง) 
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ตอนที่ 2 
วิธีปฏิบัติที่ดีโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

 
1. สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล 

1.1 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการเรียนการสอนแบบศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) เพ่ือพัฒนาผา 

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และสํงเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด๎วยวิธีการแบบเปิด
(OpenApproach) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีท่ีด าเนินงาน ปี 2560-2561 
ชื่อเจ้าของผลงาน : นางสาวเวณิกา  ใชจอกแก๎ว ต าแหนํงครูผู๎ชํวย 
ความเป็นมา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2545 และ (ฉบับที3่) 
พ.ศ. 2553 มาตรา 6 กลําววํา การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
รํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับ
ผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข และในการพัฒนาประเทศและพัฒนาคุณภาพของบุคคลในชาตินั้นต๎องมีการพัฒนา
วิทยาการแขนงวิชาตําง ๆ ที่อาศัยความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีพ้ืนฐานความรู๎คณิตศาสตร์ 
ดังที่ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551 หน๎า 1) กลําววํา คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งตํอการ
พัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให๎มนุษย์มีความคิดสร๎างสรรค์ คิดอยํางมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได๎อยํางถี่ถ๎วนรอบคอบ ชํวยคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก๎ปัญหา และ
น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด๎าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืน ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ตํอการด าเนินชีวิต ชํวยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให๎ดีขึ้น และสามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข 

จากการน านโยบายสูํการปฏิบัติ ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ด๎านการปรับปรุง
คุณภาพ (Quality Improvement) หนึ่งในแนวทางสร๎างสรรค์เพ่ือความส าเร็จในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน คือ "กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Lesson Study" ประกอบกับวิธีการแบบเปิด 
(Open Approach) ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์มีการขยายผลออกไปยังชุมชนคณิตศาสตร์ 
ที่กว๎างขวางขึ้น ทั้งนี้เพ่ือที่จะยกระดับความสามารถและการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนตํอไป ภายใต๎
แนวคิดวํา คณิตศาสตร์เป็นเรื่องสนุกและท๎าทาย โดยเฉพาะอยํางยิ่งหากเด็กเป็นผู๎ "คิด" ได๎เองมากกวําที่
ครูผู๎สอนจะเป็นผู๎ปูอนความรู๎ให๎แตํเพียงอยํางเดียว 

 

ขั้นตอนการพัฒนางาน 
ในการด าเนินงานของวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ได๎ยึดขั้นตอนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)  

ตามแนวทางของโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  5 ขั้นตอน มาเป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนาการเรียนการสอน 
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และสํงเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ด๎วย
วิธีการแบบเปิด (Open Approach) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ดังนี้ 
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ขั้นตอนที่ 1 Plan : ประชุมครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือรํวมกันจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ 
โดยใช๎รูปแบบการสอนวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู๎ โดยการสร๎าง
สถานการณ์ปัญหาปลายเปิด ออกแบบสื่อหลักสื่อเสริมสื่อสรุปแนวคิดรํวมกัน พร๎อมทั้งคาดการณ์แนวคิดของ
นักเรียน รวมถึงการออกแบบการใช๎กระดานด า 

ขั้นตอนที่ 2 Do:ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามท่ีวางแผนไว๎ โดย Model Teacher  
ขั้นตอนที่ 3 See :สังเกตการณก์ารจัดการเรียนการสอน โดยครูที่สอนรายวิชาเดียวกันที่ได๎รํวมกัน

ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู๎ ครูอาวุโสที่มีประสบการณ์ในการสอน หรือผู๎เชี่ยวชาญ และผู๎บันทีกวิดีโอ 
การสอน 

ขั้นตอนที่ 4 Reflect :สะท๎อนการเรียนการสอนจาก ตัวผู๎สอนเองวําการสอนตามแผนที่เตรียมไว๎ 
วํามคีวามส าเร็จมากน๎อยเพียงใด โดยจะสะท๎อนผลทั้ง 6 ประเด็น พร๎อมทั้งสะท๎อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ควร
แก๎ไขอยํางไร และผู๎รํวมสังเกตการณ์ก็จะบอกสิ่งที่เขาพบวํามีข๎อดี และข๎อควรปรับปรุงในเรื่องใด และให๎
ค าแนะน า 

ขั้นตอนที่ 5 Redesign :เขียนแผนการสอนเรื่องเดิมอีกครั้งหลังจากการสะท๎อนผลการจัดการเรียนรู๎ 
โดยทีมครูจะรํวมกันปรับแก๎แผนจัดการเรียนรู๎ สื่อการสอน แนวคิด กระดานด า หลังจากนั้นครูคนที่สอนใน
รายวิชาเดียวกันก็น าไปสอนในห๎องเรียนของตน กลายเป็น Model Teacher คนใหมํ ก็จะด าเนินการตาม
ขั้นตอนกระบวนการเหมือนกับ Model Teacher คนแรก ซึ่งจะกลายมาเป็นผู๎สังเกตการณ์ในห๎องเรียน 
 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานตามขั้นตอนการด าเนินงานของวิธีการปฏิบัติทีเป็นเลิศ ปรากฏผลดังนี้ 
1. ได๎แผนการจัดการเรียนเรียนรู๎วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผํานกระบวนการ

ศึกษา 
ชั้นเรียน ( Lesson Study) ทีมีคุณภาพจ านวน 4 แผนการจัดการเรียนรู๎ดังนี้ 

ที ่ ชื่อหนํวย ชื่อแผนการจัดการเรียนรู๎ จ านวน (ชั่วโมง) 
1 พ้ืนทีผิวและปริมาตร การเลือกใช๎หนํวยปริมาตรและการคาดคะเน 

การวัดในสถานการณ์ตําง ๆ 
1 

2 ความคล๎าย รูปสามเหลี่ยมที่คล๎ายกัน 1 
3 ความนําจะเป็น ผลลัพธ์ของการทดลองสุํม 1 
4 ความนาจะเป็น การใช๎ความนําจะเป็นในการคาดการณ์ 1 

 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยคะแนนเฉลี่ยอยูํที่ 23.71 คิดเป็นร๎อยละ 79.00 

มากกวําเกณฑ์ท่ีตั้งไว๎ 
3. นักเรียนมีทักษะในการแก๎ปัญหาเป็นอยํางดี 
4. นักเรยีนมีการคิดวิเคราะห์ สามารถสังเคราะห์ความรู๎ออกมาเป็นของกลุํมตนเอง 
5. นักเรียนสามารถเชื่อมโยงเรื่องที่ตนเองค๎นหามาใช๎ในกระบวนการหาค าตอบ 
6. นักเรียนกล๎าคิด กล๎าแสดงออกในการน าเสนอ 
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7. นักเรียนมีความคิดสร๎างสรรค์ในการตอบค าถามปัญหาปลายเปิดได๎เป็นอยํางดี 
8. นักเรียนได๎ความสามัคคี มีน้ าใจ มีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง มีเจตคติท่ีดีตํอวิชาคณิตศาสตร์ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ  
 1. ประโยชน์ต่อตนเอง 

ได๎กระบวนการจัดการเรียนรู๎แบบใหมํ ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย์กลางตามศตวรรษท่ี 21 นักเรียนได๎รับ
ความรู๎ 
ที่คงทน และสามารถน าไปใช๎ในชีวิตจริงได๎การวางแผนรํวมกันของครูผู๎สอนรายวิชาเดียวกัน ท าให๎การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได๎ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน 

2. ประโยชน์ต่อหน่วยงาน  
การพัฒนานวัตกรรมทางด๎านการจัดการเรียนการสอน เพ่ือการพัฒนาความสามารถด๎านคณิตศาสตร์

ของผู๎เรียนให๎เต็มศักยภาพ  ได๎ด าเนินกิจกรรมอยํางหลากหลายมาโดยตลอด  นักเรียนที่มีความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์ได๎จัดสนับสนุนสํงเสริมให๎มีความสามารถสูงขึ้นอยํางตํอเนื่องด๎วยการสอบแขํงขัน  ประกวด
โครงงาน  สํวนนักเรียนที่ไมํผํานเกณฑ์การประเมินได๎จัดกิจกรรมเสริมเพื่อไมํให๎เกิดความเบื่อหนําย พร๎อม
จัดท าชุดฝึกทักษะให๎พัฒนาตามศักยภาพอยํางรอบด๎าน  จะเห็นวําท าให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง สํงผลตํอ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ให๎สูงขึน้  
เป็นอีกหนึ่งวิธีในหลายกิจกรรมที่สํงเสริมให๎นักเรียนพัฒนาตนให๎สอดคล๎องกับความสนใจ  และความถนัดของ
ผู๎เรียนโดยค านึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล  จัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริงและฝึก
ปฏิบัติให๎เกิดการคิดเป็น  ท าเป็น และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พ.ศ. 2551    
 

ปัจจัยความส าเร็จ 
1. ผู๎เรียนมีความกระตือรือร๎นในการเรียน พร๎อมมีความสุขในการท ากิจกรรมแล๎วได๎ความรู๎ในเรื่องท่ี

ครูให๎เป็นปัญหาของชั้นเรียน ความพร๎อมของผู๎เรียน ความพอใจของผู๎เรียนในการท ากิจกรรม 
2. ครูเตรียมสถานการณ์ปลายเปิดได๎ดี มีความท๎าทาย ให๎นําค๎นหา 
3. สื่อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู๎ สื่อหลักตรงตามเรื่องที่เรียน สื่อเสริมชํวยให๎นักเรียนได๎คิด  

สื่อสรุปแนวคิดของนักเรียนในชั้นเรียน 
4. แหลํงการเรียนรู๎ หนังสือ เทคโนโลยีตําง ๆ ที่นักเรียนมีชํวยในการค๎นหาความรู๎ 
5.ครูคอยให๎ค าแนะน า ให๎ก าลังใจ เป็นตัวกลางในการสรุปแนวคิด กระตุ๎นให๎แนวคิดของผู๎เรียนออกมา 

ค าส าคัญ (Keywords)วิธีการแบบเปิด (Open Approach) 
ผู้น าส่งผลงาน  นางสาวเวณิกา  ใชจอกแก๎ว ต าแหนํงครูผู๎ชํวย  โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 
ที่น าส่งผลงาน   3 ธันวาคม  2561  
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1.2 โรงเรียนน้ าสวยวิทยา 
      ชื่อผลงาน    โครงการมัคคุเทศก์จิตอาสา พัฒนาความรู๎สูํอาเซียน 
      ปีที่ด าเนินงาน   2560 - 2561  
      เจ้าของผลงาน   นายบุญมี  พาพิมพ์  ผู๎อ๎านวยการโรงเรียนน้ าสวยวิทยา    

 
1.3 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม  
               - 
1.4 โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา 
               - 
2. สหวิทยาเขตหนองคาย 

2.1 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
ชื่อผลงาน   กิจกรรมสํงเสริมความเป็นเลิศด๎านนาฏศิลป์ไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

          เจ้าของผลงาน      กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปศึกษา โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
ความเป็นมา 

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  ตั้งอยูํศูนย์ราชการของจังหวัดหนองคาย จัดเป็นโรงเรียนขนาด 
กลาง เปิดท าการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มุํงม่ันพัฒนาบุคลากรและนักเรียนให๎มีความเป็นเลิศทางวิชาการบน
พ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นประชาธิปไตย เตรียมพร๎อมสูํประชาคมอาเซียนและสังคมโลกน๎อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกระบวนการเรียนรู๎และมีทักษะการใช๎เทคโนโลยีเพ่ือมุํงสูํความเป็นพล
โลกสูํวิถีมาตรฐานสากล มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งสนับสนุน สํงเสริม ชุมชนให๎มี
สํวนรํวมในการจัดการศึกษา รํวมอนุรักษ์สืบสาน/เผยแพรํ พัฒนาแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่นใน
สถานศึกษาให๎เป็นที่รู๎จักท้ังนี้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมคุณภาพผู๎เรียนอยํางหลากหลายตามความถนัด
และความสามารถของผู๎เรียน กิจกรรมสํงเสริมความเป็นเลิศด๎านนาฏศิลป์ไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมผู๎เรียนด๎านศิลปะ  ดนตรี  ที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย ให๎คงไว๎และเกิดความภาคภูมิใจของเราคนไทย 

จากสภาพปัจจุบันสังคมไทยได๎มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว การสื่อสารไร๎พรมแดนในศตวรรษท่ี 
21 จะเห็นวําดนตรีนาฏศิลป์และศิลปะการแสดงวัฒนธรรมของตํางชาติก าลังเผยแพรํและมีการยอมรับ 
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันทั่วโลก ดังนั้นเราควรปลูกฝังและสร๎างจิตส านึกท่ีดีให๎กับนักเรียนในปัจจุบันให๎มี 
ความภูมิใจและมองเห็นคุณคําชองศิลปวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นมรดกอันล้ าคําของชาติไทย  ซึ่งก าลังจะถูกลบ
เลือนและสูญหายไป ตามความเจริญก๎าวหน๎า ด๎านวัตถุและเทคโนโลยี โดยเฉพาะ โขน ละคร ฟูอนร า ที่ได๎รับ
การสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ  ผู๎เชี่ยวชาญ ทางด๎านนาฏศิลป์ที่คิดประดิษฐ์ไว๎จากรุํนสูํรุํนจนมาถึงปัจจุบัน 
กลําวได๎วําศิลปะแหํงการละครฟูอนร าที่แสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยูํ การแสดงที่เป็นแบบแผนซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของท๎องถิ่นในแตํละภาคของประเทศไทย  โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ซึ่งเป็นจังหวัดชายแดน   
ติดกับประเทศลาวได๎เล็งเห็นความส าคัญของศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ จึงตระหนักถึงคุณคําในการอนุรักษ์ 
สํงเสริมและสืบสานให๎คงอยูํสืบไป ทั้งนี้ประกอบกับความต๎องการของนักเรียน ผู๎ปกครอง  ชุมชน และ
หนํวยงานตํางๆที่เกี่ยวข๎อง จึงได๎มีการเสนอให๎จัดกิจกรรมสํงเสริมความเป็นเลิศด๎านนาฏศิลป์ไทยตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นเพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ เข๎าใจและมองเห็นความ
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ถนัดและความสามารถของตนเอง มีสุนทรียศาสตร์ทางด๎านอารมณ์ สังคมและสติปัญญา กล๎าแสดงออกอยําง
อิสระในทางท่ีถูกต๎องอยํางสร๎างสรรค์บนพ้ืนฐานชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กระบวนการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ปลูกฝังสร้างจิตส านึกความเป็นไทยน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.1 ศึกษาสภาพปัญหาและความต๎องการในปัจจุบันของนักเรียน ผู๎ปกครอง ชุมชนและหนํวยงานที
เกี่ยวข๎อง รวมทั้งบริบทของครูและสถานศึกษา 
  1.2  ศึกษาหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือมีความชัดเจนในการน าหลักการมาบูรณาการในการจัด
กิจกรรมสํงเสริมด๎านนาฏศิลป์ 

1.3  พานักเรียนไปเรียนรู๎แหลํงเรียนรู๎ภายนอกที่มีในท๎องถิ่นของตนเองพร๎อมสอดแทรกความรู๎เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงที่ได๎ศึกษาจากภูมิปัญญาท๎องถิ่น เชํน ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย  ,  ศูนย์วิจัย, การเข๎า
รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นต๎น 
  1.4 ให๎นักเรียนศึกษาค๎นคว๎าหาความรู๎ด๎วยตนเองจากการดูการแสดงนาฏศิลป์จากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ 
เชํน ห๎องนาฏศิลป์,ห๎องสมุด,แผํนวีดีทัศน์,อินเทอร์เน็ต  เป็นต๎น 

ปลูกฝัง สร๎างจิตส านึกความเป็นไทยน๎อมน า
หลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ 

ในการจัดกิจกรรม 

ฝึกซอ้มจนเกิดความช านาญ 

ขั้นน าเสนอผลงาน 

กิจกรรมสํงเสริมความเป็นเลิศด๎านนาฏศิลป์ไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

วางแผนด าเนินกิจกรรม 
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 1.5  กิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาศิลปศึกษา   การแสดงของนักเรียนในวันส าคัญตํางๆ  
กิจกรรมของท๎องถิ่น  เชํนงานประเพณีบุญบั้งไฟ   วันออกพรรษา    เป็นต๎น  
 1.6  เข๎าชมกิจกรรมรํวมกับชุมชน  เพ่ือสร๎างจิตส านึกให๎แกํนักเรียนได๎เห็นคุณคําในด๎านศิลปะไทย  
กล๎าแสดงออกและรักษ์ความเป็นไทย 
 

2.  วางแผนด าเนินกิจกรรม 
 2.1  ประชุมวางแผนของบุคลากรที่มีสํวนเกี่ยวข๎องเพ่ือด าเนินการของกิจกรรม 
 2.2  วางแผนการท ากิจกรรมตามข้ันตอน 
 2.3  มอบหมายคนรับผิดชอบของกิจกรรม  เพ่ือสามารถในการตรวจสอบการด าเนินงานแตํระดับ 
3. ฝึกซ้อมจนช านาญ 
  3.1 นักเรียนเรียนรู๎และฝึกทักษะการแสดงนาฏศิลป์ไทยโดยฝึกทักษะพื้นฐาน  ตามข้ันตอน 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ 
  3.2 ฝึกทักษะการแสดงนาฏศิลป์อยํางตํอเนื่องเมื่อมีเวลาวําง (จนเกิดความช านาญ) สามารถร าได๎
อยํางถูกต๎องสวยงามจนเกิดความแมํนย า 
  3.3 นักเรียนสามารถน าความรู๎ที่ได๎รับมาสร๎างสรรค์งานนาฏศิลป์ในรูปแบบตํางๆได๎และสามารถน า
ความรู๎ที่ได๎รับไปปรับประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน บูรณาการกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืนที่มีงานนาฏศิลป์
เกี่ยวข๎องตามโอกาสตํางๆหรือวันส าคัญของโรงเรียน 
 3.4  การสร๎างสรรค์ผลงาน ต๎องมีการประเมินผลงาน เพ่ือปรับปรุงผลงานให๎ดีขึ้นตามล าดับ 
4. ขั้นน าเสนอผลงาน 
  4.1 น าเสนอผลงานผํานกิจกรรม/วันส าคัญตํางๆ ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา และชุมชน 
  4.2 เข๎ารํวมประกวดแขํงขันกิจกรรมตํางๆที่หนํวยงานจัดขึ้น 

4.3 ปรับปรุงพัฒนาครู นักเรียนรํวมกันประเมินโดยบอกจุดเดํน จุดด๎อยในการแสดงน าผลที่ได๎รับมา
หาสาเหตุ ข๎อบกพรํอง และแนวทางการแก๎ไขรวมทั้งวางแผนเพ่ือพัฒนาตํอไป 

4.4  มีการวางแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนที่รํวมแสดงในแตํละปีการศึกษา โดยจัดเป็น
รุํนๆหรือระดับชั้นเพ่ือความพัฒนาอยํางตํอเนื่องกันของนักแสดง 

4.5  มีการคิดปรับปรุงการแสดงให๎พัฒนาขึ้นในแตํละปี ให๎เห็นความแตกตําง 
4.6 นักเรียนสามารถน าความรู๎ที่ได๎รับมาสร๎างสรรค์งานนาฏศิลป์ในรูปแบบตํางๆได๎และ สามารถน า

ความรู๎ที่ได๎รับไปปรับประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  
ผลการด าเนินงาน 

ผลจาการการด าเนินการจัดกิจกรรมสํงเสริมความเป็นเลิศด๎านนาฏศิลป์ไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงท าให๎นักเรียนมีความสามารถในการแสดงนาฏศิลป์สูงขึ้น สํงผลให๎ผลงานการแสดงของนักเรียนและ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จึงเป็นที่รู๎จักและได๎รับการยอมรับสนับสนุนจากชุมชน บุคคลทั่วไปและ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ดังนี้ 
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 ด้านผู้เรียน     สามารถแสดงนาฏศิลป์ตามงานและวันส าคัญตํางๆ ทั้งในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษา กล๎าคิดแก๎ไขสถานการณ์เฉพาะหน๎าบนเวทีการแสดงได๎ และแสดงออกอยํางสร๎างสรรค์ มีทัศนคติ
ที่ดีตํอนาฏศิลป์ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมของไทยที่ควรอนุรักษ์ ไว๎ให๎อยูํคูํกับสังคมไทย เกิดความภาคภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง  ตลอดทั้งได๎รับเลือกเป็นตัวแทนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เข๎ารํวมแขํงขันในงาน 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค และได๎รางวัลระดับเหรียญทอง  เผยแพรํศิลปวัฒนธรรมในท๎องถิ่นและ
วัฒนธรรมของชาติโดยยึดหลักพ้ืนฐานชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านครู ปฏิบัติตนเป็นผู๎น าในการอนุรักษ์สืบสานนาฏศิลป์ไทยสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎เกิดผล
กับนักเรียนอยํางมีประสิทธิภาพ น าผลงานของนักเรียนบูรณาการกับกิจกรรมวันส าคัญตํางๆทั้งภายใน
สถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา จนท าให๎ผลงานการจัดกิจกรรมดังกลําวท าให๎ครูเป็นที่ยอมรับจากชุมชน
และหนํวยงานอื่นได๎เป็นอยํางดี 

ด้านชุมชน ผู๎ปกครองและคนในชุมชนให๎การสนับสนุนการแสดงของนักเรียนมีความภาคภูมิใจใน 
ตัวบุตรหลานของตน จากผลส าเร็จด๎านการแสดงนาฏศิลป์ที่มีโอกาสน าเสนอผลงานการแสดงทางสื่อตําง ๆ 
น าชื่อเสียงสูํชุมชนและโรงเรียน 
 ผลส าเร็จด้านนาฏศิลป์ไทย  ปีการศึกษา  2561 

1. ชนะเลิศการแขํงขันร าวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม  วิชาการและเทคโนโลยี ระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  ปีการศึกษา  2561 

2. ชนะเลิศการแขํงขันร าวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม  วิชาการและเทคโนโลยี ระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  ปีการศึกษา  2561 

3. ชนะเลิศการแขํงขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์   ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม  วิชาการและเทคโนโลยี 
ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  ปีการศึกษา  2561 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ผู๎เรียนเข๎าใจถึงความส าคัญของนาฏศิลป์และน ามาพัฒนาความสามารถของตนอยํางเต็ม

ความสามารถ 
2. ครูต๎องสํงเสริมปลูกฝังสร๎างจิตส านึกท่ีดีเกี่ยวกับการสืบสานนาฏศิลป์ไทยบนพ้ืนฐานชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ครูจะต๎องปลูกฝังให๎นักเรียนมีความภูมิใจในด๎านนาฏศิลป์ไทยและสามารถแสดงอยํางอยําง

สร๎างสรรค ์
4. ครูจะต๎องชํวยเหลืออบรมสั่งสอนให๎ผู๎เรียนเกิดความพึงพอใจในการเข๎ารํวมกิจกรรมด๎านนาฏศิลป์ 
5. น าหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการด าเนินกิจกรรมด๎านนาฏศิลป์อยํางพอเหมาะ

กับกิจกรรมที่ท า 
ปัจจัยความส าเร็จ 

1. ฝุายบริหาร  ให๎ความส าคัญในการพัฒนากิจกรรมนักเรียนรํวมกัน  ให๎ค าชี้แนะในการปรับปรุง 
ผลงานกิจกรรมที่ท า 

2.  ครู มีความมุํงมั่น เสียสละ ตั้งใจที่จะพัฒนาทักษะทางด๎านนาฏศิลป์ของนักเรียนอยํางเต็ม  
ความสามารถ โดยแสวงหาวิธีและกิจกรรม ผลิตสื่อการเรียนการสอนอยํางหลากหลาย เพ่ือตอบสนอง ความ
แตกตํางระหวํางบุคคลให๎กับผู๎เรียน 

3. นักเรียนมีพ้ืนฐานในการด๎านนาฏศิลป์ไทย  ซึ่งมีความส าคัญในการพัฒนาได๎งําย  มีความรักใน 
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วัฒนธรรมไทย  กล๎าแสดงออก และพร๎อมในการปรับปรุงแก๎ไขให๎ดีขึ้น 
4. นักเรียนที่แสดงและรํวมกิจกรรม  มีความสัมพันธ์ รักใครํกลมเกลียว  สามัคคี ผูกพันกัน 
5. ผู๎ปกครอง ให๎ความรํวมมือกับทางโรงเรียนโดยการสนับสนุนให๎นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม นาฏศิลป์ 

ตามท่ีครูนัดหมายได๎รับงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ ทั้งจากโรงเรียน  หนํวยงานภายนอก  ชุมชน 
ค าส าคัญ (Keywords)   ความเป็นเลิศด๎านนาฏศิลป์ไทย 
ผู้น าส่งผลงาน  โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  e-mail   nkwitschool1@gmail.com 
โทรศัพท์  โทรสาร   042- 422773-5 
ที่น าส่งผลงาน   3 ธันวาคม  2561  
 
2.2  โรงเรียนเวียงค าวิทยาคาร 

ชื่อผลงาน   โรงเรียนพุทธธรรม 
         เจ้าของผลงาน   โรงเรียนเวียงค าวิทยาคาร   อ าเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย 
ความเป็นมา 

วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยได๎รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา จนกลําวได๎วําเป็นวิถีพุทธ คือ 
วิถีทางวัฒนธรรมสํวนใหญํจะเก่ียวข๎องกับพระพุทธศาสนา ตั้งแตํเกิดจนกระทั่งตาย พระธรรมเป็นองค์ความรู๎ที่
มุํงสอนให๎ผู๎ที่ได๎ศึกษาเข๎าใจในธรรมชาติของโลกและชีวิตที่แท๎จริง และสามารถด ารงชีวิตได๎อยํางเหมาะสมกับ
การด าเนินชีวิตประจ าวัน  สํงผลให๎ผู๎ปฏิบัติมีความสุข สังคมโดยสํวนรวมก็มีความสงบรํมเย็น  พระสงฆ์คือผู๎ที่มี
บทบาทอยํางมาในฐานะผู๎น าค าสั่งสองของพระพุทธเจ๎ามาสั่งสอนแกํพุทธศาสนิกชนและเป็นผู๎ที่จะน าองค์กร
ศาสนาไปสูํวิถีพุทธได๎อยํางแท๎จริง 

 
กรอบแนวคิดที่น ามาใช้ในการพัฒนา 
 1. หลักการมีส่วนร่วม (School-Based Management) 

จากกิจกรรมที่ด าเนินการทุกกิจกรรมส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว๎  โรงเรียนใช๎เทคนิคการ
บริหาร “กลยุทธ์ 4P สู่ความเป็นวิถีพุทธ”  ดังนี้  
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กลยุทธ์ 4P สู่
ความเป็นวิถี

พุทธ 

บุคลากร 
(Person)    

การฝึกปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง 
(Practica) 

ความเป็นมือ
อาชีพ

(Profession
al) 

การมีส่วนร่วม
(Participatio

n) 
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2. หลักการบริหารงาน ใช้หลักการปฏิบัติ วัฎจักรเดม่ิง (Deming Cycel) 
 

 

กระบวนการพัฒนา 
แนวทางท่ีจะด าเนินไปสู่ความเป็นโรงเรียนพุทธธรรม 

 ในวิสัยทัศน์ของโรงเรียนได๎ก าหนดและเน๎นการสํงเสริมและพัฒนาด๎านคุณธรรมจริยธรรมแกํนักเรียน
อยํางชัดเจน  โดยใช๎กิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับพุทธศาสนาเป็นหลักการส าคัญ และกิจกรรมในวันส าคัญตํางๆก็จะ
เป็นกิจกรรมที่บูรณาการเข๎ามาให๎นักเรียนได๎ซึมซับเข๎าไว๎ในตัวของนักเรียนและปฏิบัติจนเป็นปกติวิสัย ซึ่ง
กิจกรรมที่โรงเรียนด าเนินการได๎ผลส าเร็จและเดํนชัด   คือ 
 1. กิจกรรมน าครูและนักเรียนเข๎าวัดในวันส าคัญทางศาสนา คือทุกวันส าคัญทางศาสนาที่โรงเรียนเปิด
ท าการสอน โดยครูผู๎รับผิดชอบกิจกรรมจะให๎นักเรียนน าดอกไม๎ธูปเทียนไปรํวมกิจกรรมส าคัญทางศาสนา เชํน 
วันอาสาฬหบูชา วันเข๎าพรรษา วันมาฆบูชา วันออกพรรษา 
 2. การสวดมนต์ในวันศุกร์ ซึ่งนักเรียนทุกคนจะมีคูํมือสวดมนต์ส าหรับนักเรียนและสวดท านอง
สรภัญญะ ทางโรงเรียนจะคัดนักเรียนที่สวดมนต์ได๎ไพเราะและถูกต๎องตามวิธีไปเข๎ารํวมการแขํงขันสวดมนต์หมูํ
ท านองสรภัญญะตํอไป และสื่อที่ใช๎ฝึกนักเรียนอีกอยํางคือ บทสวดมนต์ท านองสรภัญญะ ที่นักเรียนสามารถ
น าไปฝึกฝนได๎ด๎วยตนเอง จนเกิดความช านาญได๎ 

3. ในกิจกรรมอ่ืนที่สนับสนุนสํงเสริมให๎นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาอีกหลาย
กิจกรรม เชํน รํวมกิจกรรมกับทางวัดในวันทอดกฐินและผ๎าปุา การเข๎าคํายคุณธรรม การ บูรณาการการเรียน
การสอนวันส าคัญทางศาสนา   พัฒนาวัดและศาสนสถาน เป็นต๎น เรียกได๎วําโรงเรียนคือวัด และวัดคือโรงเรียน 
 

 

 

การวางแผน              
( Plan) 

การปฏิบัติ               
( Do) 

การตรวจสอบ                 
( Check) 

การแก๎ไขปรับปรุง
(Action) 
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ผลการด าเนินงาน 

1. ได๎รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า  รุํนที่  ๔  งานมหกรรมสํงเสริมศิลธรรมและประกวด 
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนด๎านพระพุทธศาสนาฉลอง พระชันษา  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จ
พระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรินายก 

2. ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาโรงเรียนจากผู๎ปกครองนักเรียนในการเข๎ารํวมกิจกรรม 
ชุมชนและทุนการศึกษาแกํนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ครูและบุคลากรมีวัฒนธรรมในการอยูํรํวมกันอยํางมีความสุขแม๎จะมีสํวนหนึ่งที่ไมํได๎นับถือศาสนาพุทธ
ก็ตาม มีความสามัคคีชํวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  
   
ปัจจัยความส าเร็จ 

1. ผู๎บริหารมีความทันสมัย มีวิสัยทัศน์ที่กว๎างไกล เปิดโอกาสให๎บุคลากรได๎แสดงศักยภาพของแตํละ 
คนในงานที่รับผิดชอบ มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นแบบอยํางที่ดีแกํบุคลากร ประสานความรํวมมือกับทุกภาค
สํวนเพื่อให๎งานด าเนินการไปด๎วยดี 

2. ชุมชน ผู๎ปกครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ให๎ความรํวมมือและสนับสนุน 
งบประมาณ วัสดุในการด าเนินกิจกรรมตํางๆ 

3. เจ๎าอาวาสวัดเทพพลฯ ซึ่งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความส าคัญที่รํวมเสนอ 
แนวทางและจัดหางบประมาณผลักดันให๎กิจกรรมตํางๆ ส าเร็จลุลํวงไปด๎วยดี 
 4. คณะครู ผู๎ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เข๎ามารํวมวางแผนและก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานรํวมกันทุกครั้ง  โดยมีองค์กรหลัก 3 องค์กร คือ บ๎าน (ชุมชน) วัด  โรงเรียน มีสํวนรํวมใน
ทุกกิจกรรม 
ค าส าคัญ (Keywords)  โรงเรียนพุทธธรรม 
ผู้น าส่งผลงาน  โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
e-mail : -                  
โทรศัพท์ 042-438157                  
วันที่น าส่งผลงาน   วันที่ 3 ธันวาคม 2561 
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2.3 โรงเรียนกวนวันวิทยา 
ชื่อผลงาน   โรงเรียนปลอดขยะ  Zero Waste School  โรงเรียนกวนวันวิทยา 
ปีท่ีด าเนินงาน    ปี  2560 -  2561 
เจ้าของผลงาน  โรงเรียนกวนวันวิทยา 
ความเป็นมา 

สืบเนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได๎ก าหนดแนวนโยบายให๎โรงเรียนได๎จัดท า
โครง การโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ขึ้นในสถานศึกษาเพ่ือปลูกฝังคํานิยมอันดีงามในการมีสํวน
รํวมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ดูแลสิ่งแวดล๎อม ก าจัดขยะมูลฝอยในสถานศึกษา เพ่ือให๎ การด าเนินโครงการมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการท างานรํวมกัน กํอให๎เกิดการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการขยะใน
สถานศึกษาอยํางยั่งยืน 
 โรงเรียนกวนวันวิทยา ในปัจจุบันมีอัตราการเพ่ิมของปริมาณขยะจากการบริโภคมากขึ้น สาเหตุหลัก
เกิดจากการไมํมีวินัยในการทิ้งขยะของนักเรียนและการขาดจิตส านึกที่ดีในการทิ้งขยะ ซึ่งกํอให๎เกิดปัญหาขยะ
ในโรงเรียนและนักเรียนไมํแยกขยะกํอนทิ้ง มีสํวนท าให๎เกิดปัญหาขยะในสังคมภาพรวมองค์ประกอบของขยะ
ในปัจจุบัน จะสามารถแบํงตามองค์ประกอบหลักได๎  4  สํวน  คือ  ขยะอินทรีย์  ขยะรีไซเคิล  ขยะทั่วไป และ
ขยะอันตราย  
 จากปัจจัยดังกลําวข๎างต๎น  ท าให๎ปัญหาเรื่องการจัดการขยะยากที่จะควบคุมได๎ โรงเรียนจึงได๎
ด าเนินการจัดท าโครงการ โรงเรียนปลอดขยะ เพื่ออบรมและสร๎างจิตส านึกของนักเรียนได๎ตระหนักถึง
ความส าคัญของปัญหาขยะพร๎อมเรียนรู๎รํวมกัน  มีสํวนรํวมในการวางแผน  แก๎ไขปัญหาขยะ  เพ่ือลดปริมาณ
ขยะในโรงเรียนและการมีเจตคติท่ีดีตํออาชีพสุจริต 
ขั้นตอนในการพัฒนางาน  

1. จัดท าโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาอนุมัติ   
2.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
3.แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
4. การด าเนินการ 
   4.1 กิจกรรมเขตพ้ืนที่บ าเพ็ญบุญ 
   4.2 จัดกิจกรรมให๎ความรู๎ เรื่อง การจัดการขยะในโรงเรียน 
   4.3 กิจกรรมบริหารจัดการขยะ รักษ์สิ่งแวดล๎อม 
   4.4 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให๎ความรู๎ เผยแพรํความรู๎ กิจกรรมตํางๆของโรงเรียน 
   4.5 กิจกรรมสํงเสริมการจัดการขยะโดยใช๎หลัก 3 Rs 
   4.6 กิจกรรมสํงเสริมการประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจกพอเพียงในการก าจัดขยะมูลฝอย 
5. สรุป/ประเมินผลโครงการ 
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ผลการด าเนินงาน 
๑. ขยะอินทรีย์ประเภทเนําเสียยาก ทางโรงเรียนกวนวันวิทยามีการตัดแตํงก่ิงไม๎ตามแนวถนน  ในเขต

โรงเรียนและการก าจัดขยะประเภทใบไม๎แห๎ง ได๎น ามาท าเป็นปุ๋ยหมักเพ่ือใช๎ในการบ ารุงพืชพรรณภายใน
โรงเรียน 
 ๒. ขยะอินทรีย์ประเภทยํอยสลายงําย ทางโรงเรียนกวนวันวิทยาจะมีชุดเก็บเศษผักและผลไม๎
ด าเนินการเก็บเศษผักและผลไม๎จากแมํค๎าในโรงเรียนที่ได๎ท าการคัดแยกแล๎วน ามาเลี้ยงไส๎เดือนผลิตเป็นน้ าหมัก
ชีวภาพ ปุ๋ยมูลไส๎เดือนและน าไปใช๎ประโยชน์ในการบ ารุงพืชผักสวนครัว นาข๎าวและต๎นไม๎ภายในโรงเรียน 

๓. ขยะรีไซเคิล ทางโรงเรียนกวนวันวิทยารํวมกันคัดแยกขยะรีไซเคิลกํอนทิ้ง และน าวัสดุรีไซเคิลได๎มา
ประดิษฐ์เป็นสิ่งของตํางๆ เพื่อเป็นการน ากลับมาใช๎ได๎อีกครั้งและเป็นการเพิ่มมูลคําให๎กับสิ่งของเหลือใช๎ 
   ๔. ขยะประเภทกระดาษ ทางโรงเรียนกวนวันวิทยาจะมีการใช๎กระดาษสองหน๎าเพ่ือเป็นการใช๎
ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา จากนั้นน ากระดาษท่ีใช๎แล๎วมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตํางๆ จากการประดิษฐ์จากความคิด
สร๎างสรรค์ของนักเรียน ซึ่งเป็นการใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์สามารถบูรณาการเข๎ากับกิจกรรมการลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู๎ และยังเป็นการสอนวิชาชีพให๎นักเรียนโรงเรียนกวนวันวิทยาและเหลือจากนั้นก็น าไปขายเพ่ือ
น าเงินมาพัฒนาโรงเรียนตํอไป 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
  ประโยชน์ต่อตนเอง 

1. นักเรียนโรงเรียนกวนวันวิทยามีวินัยในการทิ้งขยะในโรงเรียน และชุมชน 
 2. นักเรียนโรงเรียนกวนวันวิทยาแยกขยะกํอนทิ้ง 
    ประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
          1. นักเรียนโรงเรียนกวนวันวิทยามีรายได๎จากการขายขยะในโรงเรียน 
          2. นักเรียนโรงเรียนกวนวันวิทยามีกิจกรรมดูแลรักษาความสะอาดโรงเรียนรํวมกัน 
ปัจจัยความส าเร็จ 

1. นักเรียนและคนในชุมชนให๎ความสนใจกิจกรรมของโรงเรียนกวนวันวิทยา 
2.  โรงเรียนกวนวันวิทยาได๎ด าเนินการกิจกรรมเขตพ้ืนที่บ าเพ็ญบุญให๎กับนักเรียนได๎บ าเพ็ญประโยชน์

ตํอ 
โรงเรียน และชุมชน โดยในทุกๆเช๎าเด็กๆจะได๎ปรนนิบัติพื้นที่ของตนเองและรํวมรับผิดชอบขยะ ทุกชิ้นที่เกิดข้ึน
ในโรงเรียนและในเขตพ้ืนที่ของตนเองและในวันส าคัญตํางๆทางโรงเรียนจะน านักเรียนออกบ าเพ็ญบุญในชุมชน 
หรอืวัดใกล๎เคียง เพ่ือขยายผลกิจกรรมสูํชุมชน 
ค าส าคัญ ( Keywords)  โรงเรียนปลอดขยะ   
ผู้น าส่งผลงาน     นางสาวเนตรชนก  ปาระศรี, คณะครูโรงเรียนกวนวันวิทยาทุกทําน 
e- mail.   Nong_ying8@hotmail.com       โทรศัพท์   0833349759 
วันที่น าส่งผลงาน  วันที่  3   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2561   
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   2.4 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 

ชื่อผลงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดสารเสพติดและอบายมุข 
เจ้าของผลงาน   โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา   
ความเป็นมา  
    ยาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต๎องเรํงด าเนินการแก๎ไขอยํางจริงจัง
ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดมีการแพรํระบาดในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย ได๎ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุก ขณะ
สํงผลกระทบตํอการพัฒนาประเทศทั้งด๎านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล๎อมรวมทั้งการเมืองและความมั่นคงของ
ชาติ รัฐบาลจึงได๎ก าหนดให๎ปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแหํงชาติ” และมอบหมายให๎ กระทรวงศึกษาธิการ
ด าเนินการสร๎างภูมิคุ๎มกันและปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษาการก าหนด มาตรการปูองกันเด็กและเยาวชนที่มี
ความเสี่ยงไมํให๎เข๎าไปเกี่ยวข๎องกับยาเสพติด  เรียนรู๎ถึงโทษและพิษภัย ของยาเสพติด  รู๎จักปฏิเสธ หลีกเลี่ยงยา
เสพติดและใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุํนมั่ว สุมกับยาเสพติดและอบายมุข  ตลอดจน
ดูแลชํวยเหลือนักเรียน  นักศึกษา  ที่ไปเกี่ยวข๎องกับยาเสพติด  จึงได๎ ก าหนดนโยบายให๎สถานศึกษาเป็นองค์กร
หลักในการด าเนินการ ปัญหาตําง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน  การปูองกัน และแก๎ไขปัญหาเป็นสิ่งส าคัญอยํางยิ่ง
โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดสารเสพติดและอบายมุขจะชํวยให๎เยาวชนของโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 
เป็นเยาวชน ที่มีความรู๎  ควบคูํด๎วยคุณธรรม  ไมํฝักใฝุอบายมุข และไมํสร๎างปัญหา ให๎กับสังคม สามารถด ารง
ตนอยูํใน สังคมได๎อยํางมีความสุข  เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ที่จะพัฒนา  ประเทศไทยให๎เจริญรุํงเรืองเทําเทียม
นานา อาริยะประเทศอ่ืน  
    โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๑ เปิดท าการ สอนตั้งแตํชั้นมัธยมปีที่ ๑  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖  มีนักเรียนทั้งหมด  
๒๕๖  คน  มีบุคลากรทั้งหมด  ๒๑ คน  ข๎าราชการครู  ๑๗ คน  พนักงานราชการ ๑  คน ครูอัตราจ๎าง  ๑  คน   
นักการภารโรง  ๒ คน    ซึ่งมี หมูํบ๎านในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน คือ หมูํบ๎านในเขตพ้ืนที่ในบริเวณต าบล
พระธาตุบังพวน อ าเมือง เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย และมีปัญหาพัวพันเรื่องยาเสพติด ไมํวําจะเป็นการ
ขาย การเสพ  หรือการมีสํวนรํวมในการสนับสนุนให๎มีทั้งการเสพ และการขาย  เนื่องจากมีการด าเนินชีวิตโดย
ปราศความพอเพียง  โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา  เห็นความส าคัญของนักเรียนซึ่งจะ เป็นอนาคตของชาติ
ตํอไป  จึงหาวิธีให๎นักเรียนด ารงชีวิตอยูํได๎อยํางมีความสุขโดยไมํพ่ึงพายาเสพติด  อบายมุข  รวมทั้งการปูองกัน
โรคและอุบัติเหตุ  จึงได๎ด าเนินการจัดท าการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best  Practice)  โครงการการสถานศึกษาสี
ขาว  ปลอดสารเสพติดและอบายมุขข้ึน  
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนภูมิการบริหารจัดการ  โครงการสถานศึกษาสีขาว  โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๑ 
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 ขั้นตอนการพัฒนางาน 
       
   ๑.  ประชุมชี้แจงคณะครู  เพ่ือรับทราบนโยบายการด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดสารเสพติดและ
อบายมุข 
            ๒  แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดสารเสพติดและอบายมุข 
        ๓. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาและผู๎ปกครองเพ่ือรับทราบนโยบาย การด าเนินโครงการ
สถานศึกษาสีขาว  ปลอดสารเสพติดและอบายมุข 
       ๔. จัดท าบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือ (MOU) ระหวําง ผู๎บริหารโรงเรียนกับผู๎ปกครอง ผู๎บริหารกับครูที่
ปรึกษา ผู๎บริหารกับปลัดอ าเภอ ก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน  ผู๎บริหารกับผู๎บริหารกับโรงเรียนเครือขํายโรงเรียนสีขาว 

       ๕.  แตํงตั้งคณะกรรมการห๎องเรียน  ๔  ฝุาย  เพ่ือขับเคลื่อนกลยุทธ์โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอด
สารเสพติดและอบายมุข 
  ๖. ประชุมชี้แจ๎งนักเรียนและจัดองค์กรภายในโรงเรียน  ประกอบด๎วยแกนน านักเรียน   ๔  ฝุาย  คือ  
        ๖.๑   ฝุายการเรียน  
        ๖.๒  ฝุายการงานการจัดการให๎มีแหลํงเรียนรู๎                                                                 
        ๖.๓  ฝุายกิจกรรม  
        ๖.๔  ฝุายสารวัตรนักเรียน  
     ๗.  ทางโรงเรียนได๎ด าเนินงานตามกลยุทธ์  ๔  ด๎าน  ประกอบด๎วย  
          ๗.๑  ระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน  จัดให๎มีนักเรียนแกนน าดูแลชํวยเหลือซึ่งกันและกันตอบสนอง 
ปัญหาของพฤติกรรมของนักเรียน  ชํวยเหลือด๎านการเรียนและให๎ค าปรึกษา  แนะน าชํวยเหลือ  หากไมํ
สามารถแก๎ได๎ให๎รายงานครูที่ปรึกษา 
         ๗.๒  การบํมเพาะปัญญาภายใน ปัญญาภายนอก โดย นวัตกรรมจิตศึกษา และ PBL 
การจัดการให๎มีแหลํงเรียนรู๎ด๎านวิชาการเชํน จัดบอร์ด  จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์  หนังสือ วารสารจดหมายขําว ฯลฯ  
ที่มีความรู๎เกี่ยวกับยาเสพติด และอบายมุข  น าสถานการณ์ขําวสารทุกด๎านมาเสนอให๎เพ่ือนนักเรียนรับฟัง  

๗.๓ การเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมด๎านวิถีพุทธ เอ้ือเฟ้ือด๎านคุณธรรม  นักเรียนทุกคนต๎องมี
หลักธรรมค าสอน  ตามศาสนาที่ตนเอง นับถือมาเป็นหลักยึดปฏิบัติในห๎องเรียน  จะท าให๎ทุกคนรักกัน 
ชํวยเหลือกัน  
   ๗.๔  กิจกรรมสร๎างสรรค์ดนตรี ศิลปะ การงานอาชีพ  มีกิจกรรมสร๎างสรรค์ท่ีชํวยให๎มีความสามัคคี  
และใช๎เวลาวํางให๎ เป็นประโยชน์ไมํมั่วสุมกับยาเสพติด  หรือสื่อลามกอนาจร  เชํน  การเลํนกีฬา  การเลํน
ดนตรี  ศิลปะ  และ กิจกรรมตามกลุํมสนใจรํวมกันจัดท ามาเพ่ือพัฒนารํางกายและจิตใจ  รวมทั้งกิจกรรมทั้ง
ภายในและภายนอก สถานศึกษา  
  ๘.  จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจการด าเนินงานโรงเรียนสีขาว  ๔  ด๎าคือ   
                ๘.๑  ความพึงพอใจด๎านการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดสารเสพติดและ
อบายมุขโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา   ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
              ๘.๒ ความพึงพอใจด๎านการจัดกิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดสารเสพติดและอบายมุข
โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
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              ๘.๓  ความพึงพอใจด๎านการจัดการจัดสภาพแวดล๎อมในโรงเรียนเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎าน 
วิชาการโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ความพึงพอใจด๎านพฤติกรรมของบุตรหลาน
โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
       ๙.  น าแบบประเมินสอบถามความพึงพอใจตํอการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดสารเสพ
ติดและอบายมุข ของครู  ผู๎ปกครอง   ชุมชน  
       ๑๐.  สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดสารเสพติดและอบายมุข ตํอ
สาธารณชนและผู๎เกี่ยวข๎องทราบ                                       
     ๑๑.  ปรับปรุงแก๎ไข  และพัฒนาการด าเนินงานให๎เหมาะสมยิ่งขึ้น   โดยอาศัยความรํวมมือ ของทุกฝุายที่
เกี่ยวข๎อง  
      ๑๒.  ประชาสัมพันธ์ให๎ผู๎เกี่ยวข๎องได๎รับทราบ  
      ๑๓.  เผยแพรํสูํสาธารณะ   
 

  ผลการด าเนินงาน  
          สถานศึกษาได๎โลํรับรางวัล ผลการด าเนินงานด๎านการปูองกันและแก๎ไขปัญหา 
ยาเสพติดดีเดํน ประจ าปี ๒๕๖๐ ของ ป.ป.ส. ศูนย์ปฏิบัติการตํอสูํเพื่อเอาชนะยาเสพติด  
กระทรวงศึกษาธิการ    
ประโยชน์ที่ได้รับ 
            ๑.  นักเรียนแกนน าทั้ง  ๔ ฝุายเข๎าใจบทบาทหน๎าที่ในภารกิจและด าเนินงานอยํางจริงจังเพ่ือ 
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ทั้ง  ๔  ด๎านของโรงเรียนสีขาว  
            ๒.  ครูเป็นผู๎ให๎ความชํวยเหลือและดูแลนักเรียน  มีทัศนคติท่ีดีตํอนักเรียนและมีความสุขท่ีจะพัฒนา
นักเรียนในทุกด๎าน                                                                                                                                   
            ๓.    ผู๎บริหารมีการบริหารจัดการ ก ากับ ติดตามและ ประเมินผล                                                                  
            ๔.  ผู๎ปกครองให๎ความรํวมมือในการปฏิบัติงานเป็นอยํางดี  มีการจัดท าบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือ 
(MOU) ระหวําง ผู๎บริหารโรงเรียนกับผู๎ปกครอง ผู๎บริหารกับครูที่ปรึกษา ผู๎บริหารกับปลัดอ าเภอ ก านัน 
ผู๎ใหญํบ๎าน  ผู๎บริหารกับผู๎บริหารกับโรงเรียนเครือขํายโรงเรียนสีขาว 
            ๕.  ชุมชนทุกภาคสํวนให๎ความรํวมมือในการด าเนินงานตามโครงการการสถานศึกษาสีขาว  ปลอด
สารเสพติดและอบายมุขเป็นอยํางดี 
ปัจจัยความส าเร็จ  
       1. การท างานเป็นทีม นอกจากการสนับสนุนจากผู๎บริหารแล๎ว ปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การ
ท างานเป็นทีมของบุคลากรภายในโรงเรียนโดยเฉพาะคณะครู จากระบบข๎อมูลของนักเรียน จะเห็นได๎วําหาก
ปราศจากการท างานเป็นทีมแล๎ว ข๎อมูลดังกลําวจะไมํสามารถรวบรวมได๎อยํางมีประสิทธิภาพเลย การท างานซึ่ง
เกิดจากครูที่ปรึกษา ครูหัวหน๎าระดับ ต๎องท างานประสานงานกันอยํางใกล๎ชิด              
       2. การสร๎างความสัมพันธ์ที่ตํอเนื่องระหวํางบ๎านและโรงเรียน คือการสร๎างความสัมพันธ์กับผู๎ปกครอง 
ผู๎น าชุมชน เพื่อให๎ระบบมีประสิทธิผล เน๎นความใกล๎ชิดกันระหวํางครูกับผู๎ปกครองนักเรียน  
ค าส าคัญ (Keywords)  สถานศึกษาสีขาว   
 ผู้น าส่งผลงาน  โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา  โทรศัพท์ 0-4242-3761 
 วันที่น าส่งผลงาน  3 ธันวาคม 2561 
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2.5 โรงเรียนฝางพิทยาคม 
ชื่อผลงาน โรงเรียนคุณธรรม น าสูํความเป็นเลิศ   
เจ้าของผลงาน โรงเรียนฝางพิทยาคม 
 

3. สหวิทยาเขตเทสรังสี 

3.1 โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 

ชื่อผลงาน      โครงการโรงเรียนสร๎างสรรค์สิ่งแวดล๎อมดีเดํน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ปีท่ีด าเนินงาน   ปี ๒๕๔๘-๒๕๖๑ 
เจ้าของผลงาน    โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 
 
ความเป็นมา 
 โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม ได๎พบปัญหาในโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดสิ่งแวดล๎อม เชํน  เผาใบไม๎, ทิ้งขยะ          
ไมํเป็นที่, ภูมิทัศน์ไมํสวยงาม ขาดระเบียบวินัย นักเรียนชอบรับประทานอาหารขยะ ดังนั้น โรงเรียนโพธิ์ตาก 
พิทยาคม จึงได๎มองเห็นความส าคัญของการจัดสิ่งแวดล๎อม โดยได๎น าหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชการที่ 9 มาประยุกต์ใช๎ หลังจากพบปัญหา จึงมีการประชุมระดมสมอง และ
ได๎จัดหมวดหมูํของการจัดการขยะ เชํน การจัดการขยะอินทรีย์ จะมีหลายประเภท โดยการน าใบไม๎มาท าปุ๋ย
หมักชีวภาพ การน าขยะจากโรงอาหารมาท าเป็นน้ าหมักชีวภาพ การน าน้ ามันพืชที่ใช๎แล๎วมาท าเป็นน้ ามันไบโอ
ดีเซล  และได๎ขยายสูํการจัดการขยะอนินทรีย์ การน าขยะมารีไซเคิล จนถึงการท าวัสดุจากขยะรีไซเคิล  การ
จัดการน้ าจากโรงเรียนได๎เริ่มต๎นจากการจัดการขยะได๎แตกแขนงออกอยํางมากมาย ซึ่งโรงเรียนได๎พัฒนาทิ้ง
ขบวนการจัดการทั้งบุคคลากร นักเรียน และสามารถขยายผลไปสูํชุมชน ครู – บุคลากร ในโรงเรียนได๎รํวมกัน
จัดฐานการเรียนรู๎  แตํละฐานอยํางหลากหลาย เชํน ฐานไบโอดีเซล ฐานปุ๋ย น้ าหมักหมักชีวภาพ  ฐานปุ๋ย
ไส๎เดือน ฐานสมุนไพรไทย ฐานการจัดการน้ า ฐานเตาผลิตพลังงานสองร๎อยลิตร ฯลฯ โรงเรียนได๎บูรณาการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช๎ และบูรณาการกับ 8  กลุํมสาระ ท าให๎โรงเรียนโพธิ์ตาก
พิทยาคม ได๎รับถ๎วยพระราชทาน จากสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชการที่ 9 และได๎แตํงตั้งให๎เป็นศูนย์การเรียนรู๎
สิ่งแวดล๎อมเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์เศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผลตามท่ีได๎กลําวมาแล๎ว 
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กรอบแนวคิดที่น ามาใช้ในการพัฒนาวิธีปฏิบัติที่ดี 
 

การจัดกลุ่มนักเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
กระบวนการพัฒนา 
 
 1. การจัดการขยะอินทรีย์ (การน าใบไม๎มาท าปุ๋ยอินทรีย์) โดยมีการเพ่ิมมูลคําให๎กับปุ๋ย คือ เพิ่มแกลบ
ดิบ   
    แกลบด า ร าอํอน ดินรํวน โดยบรรจุลงในหลักสูตรการท าปุ๋ยชีวภาพ 
 2. การจัดการขยะอนินทรีย์ ให๎นักเรียนแยะขยะ และจัดท าธนาคารขยะรับซื้อทุกวันพฤหัสบดี โดยมี
กลุํม  
    นักเรียนชํวยกันท างานเป็นกลุํม 
 3. การขยายผลการจัดการขยะ  
    โรงเรียนได๎ขยายความละเอียดของโครงการตํางออกไปเป็นกิจกรรมตํางๆ โดยมีฐาน ดังนี้ 
  3.1 ฐานเรียนรู๎ไบโอดีเซล 
  3.2 ฐานท าน้ าหมักชีวภาพ 
  3.3 ฐานท าปุ๋ยอัดเม็ด 
  3.4 ฐานสมุนไพร 
  3.5 ฐานธนาคารขยะรีไซเคิล  
 4. กลุํมเปูาหมาย คือนักเรียน ชุมชนสิ่งแวดล๎อม นักเรียนเรียนวิชาการท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวิภาพ    
    คุณสมบัติของนักเรียน 

กลุํมที่ 1 การจัดการขยะอินทรีย์  
กลุํมท่ี 2 การจัดการขยะอนินทรีย์ 
กลุํมท่ี 3  การขยายผลการจัดการ
ขยะ  

- การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ 
- การท าน้ าหมักชีวภาพ 
- การท าปุ๋ยอัดเม็ด 
- การจัดท าน้ ามันไบโอดีเซล 

- การท าขยะรีไซเคิล 
- การจ าหนํายขยะ   

- ฐานการเรียนรู๎ไบโอดีเซล 
- ฐานท าน้ าหมักชีวภาพ 
- ฐานท าปุ๋ยอัดเม็ด 
- ฐานสุมนไพร 
- ฐานขยะรีไซเคิล 
- ฐานการจัดการน้ า 
- ฐานผลผลิตจากสมุนไพร 
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 4.1 นักเรียนสามารถน าเสนอกิจกรรมตํางๆ ที่ตนเองรับผิดชอบได๎อยํางถูกต๎องและแมํนย า 
 4.2 นักเรียนต๎องมีครูที่ปรึกษาแตํละฐานชํวยชี้แนะแนวทางให๎นักเรียนปฏิบัติได๎ถูกต๎อง 
 4.3 นักเรียนแตํละฐานจะต๎องท าบัญชีรายรับ – รายจําย โดยมีครูที่ปรึกษาแนวทางที่ถูกต๎อง 
ครูที่ปรึกษา และนักเรียนมีหน้าที่ 
 
 1. ควบคุมดูแลฐานเรียนรู๎ และถํายทอดความรู๎แกํนักเรียนให๎มีความรู๎และเกิดทักษะครบถ๎วน 
 2. คุณสมบัติของนักเรียนประจ าฐานเรียนรู๎คือ  
 2.1 นักเรียนที่มีใจรักในการรํวมกิจกรรม และมีจิตส านึกโดยน๎อมน าตามหลักปรัชญาของ
      เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช๎ 
 2.2 นักเรียนต๎องอธิบายความเป็นมาของฐานเรียนรู๎ของตนเองได๎อยํางแมํนย าและชัดเจน 
 2.3 นักเรียนรุํนพี่มีหน๎าที่ถํายทอดความรู๎ให๎น๎องๆ รุํนตํอรุํน 
รูปแบบการจัดนักเรียนในการท ากิจกรรมมี  2  รูปแบบ  
 รูปแบบท่ี 1  การจัดการเรียน ต๎อนรับแขกโดยอธิบายความเป็นมาของงานด๎วยตัวนักเรียนเอง 
 รูปแบบท่ี 2  นักเรียนน าผู๎ที่มาศึกษาดูงานสูํฐานการเรียนรู๎ และนักเรียนประจ าฐานเรียนรู๎จะให๎
ความรู๎  
                  แกํผู๎มาศึกษาดูงาน 
 รูปแบบท่ี 1  เหมากับนักเรียนที่มีความกล๎าแสดงออกชัดเจน สามารถเป็นประชาสัมพันธ์ พูดตํอหน๎า 
                           ผู๎ใหญํได๎ โดยไมํอาย 
 รูปแบบท่ี 2  เหมาะส าหรับนักเรียนที่ลงมือปฏิบัติจริง และสามารถสื่อความได๎  
สรุป   นักเรียนทั้งสองกลุํมจะเกิดทักษะได๎ดี และน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎  
ดังนั้น   ในทุกปีการศึกษา นักเรียนจะได๎รํวมกิจกรรมในศูนย์เรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และศูนย์เรียนรู๎สิ่งแวดล๎อม เฉลิมพระเกียรติ โดยใช๎ทักษะ  นักเรียนเกิดทักษะที่ช านาญ และได๎ลงมือปฏิบัติจริง 
 ผลการด าเนินงาน 

1. โรงเรียนได๎รับรางวัล ถ๎วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ ๙ ในเรื่อง  
โรงเรียนสร๎างสรรค์สิ่งแวดล๎อม, โลํเกียรติยศศูนย์เรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนได๎
บูรณาการการเรียนรู๎เข๎าทุกกลุํมสาระ 
  2.นักเรียน ม.1 – ม.6  มีความกระตือรือร๎น สนใจเข๎ารํวมกิจกรรมทุกกิจกรรม  มีทักษะงาน ทักษะ
อาชีพการท าไบโอดีเซล, ปุ๋ยหมักชีวภาพ, น้ าหมักชีวภาพ, ปุ๋ยไส๎เดือน, ธนาคารขยะ, สมุนไพร   
 3. โรงเรียนได๎รับโลํศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. โรงเรียนมีองค์กรภายนอกเข๎ามาศึกษาดูงาน 
 2. โรงเรียนเป็นสภาพที่จัดอบรม และสถานที่ส าหรับศึกษาดูงาน 
ปัจจัยความส าเร็จ 
 ท าจริง ท าตํอเนื่อง 
ค าส าคัญ (Keywords)  โรงเรียนสร๎างสรรค์สิ่งแวดล๎อมดีเดํน 
 ผู้น าส่งผลงาน  โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 
 วันที่น าส่งผลงาน  3 ธันวาคม 2561 
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3.2 โรงเรียนพานพร้าว 
ชื่อผลงาน  กระบวนการด าเนินการห๎องสมุด 3 ดีเพื่อสํงเสริมการอําน โรงเรียนพานพร๎าว  
ปีท่ีด าเนินงาน  2556 – 2561 
เจ้าของผลงาน นางศรีไพร สังฆะคุณ 
ความเป็นมา 
                ห๎องสมุดเป็นแหลํงรวบรวมข๎อมูล ขําวสาร ความรู๎ และวิชาการตําง ๆ ที่นักเรียนสามารถค๎นคว๎า  
หาความรู๎เพิ่มเติมได๎ตลอดเวลาสภาพการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการห๎องสมุดโรงเรียน เชํนการ
จัดระบบหมวดหมูํหนังสือ   การให๎บริการยืม-คืนหนังสือ   การจัดกิจกรรมสํงเสริมการรักการอําน  การจัด
บรรยากาศภายในห๎องสมุดและสถานที่สํงเสริมให๎นักเรียนสนใจเข๎ามาใช๎บริการการอํานในห๎องสมุด ใช๎เป็น
แหลํงเรียนรู๎และศึกษาค๎นคว๎าประกอบการเรียนการสอน การบริการอินเตอร์เน็ตและการใช๎สื่อเทคโนโลยีให๎
ความรู๎   ขาดการด าเนินงานและการให๎บริการไมํเป็นระบบ ไมํมีการบริการการใช๎เทคโนโลยีในการสืบค๎น
ข๎อมูลความรู๎ ขําวสารตํางๆ ที่ทันสมัยแกํนักเรียน   ในสํวนวัสดุตีพิมพ์ตํางๆมีหนังสือจ านวนมาก   แตํหนังสือ
ดังกลําวเป็นหนังสือเกํามากกวําหนังสือใหมํ   เป็นสาเหตุส าคัญท่ีนักเรียนไมํเข๎าใช๎บริการห๎องสมุด   ดังนั้น
ห๎องสมุดจะต๎องได๎รับการจัดระบบ และปรับปรุงแก๎ไขอยํางเรํงดํวนเพื่อดึงดูดความสนใจและเป็นแรงจูงใจให๎
นักเรียนเข๎าใช๎บริการห๎องสมุด  โดยครูบรรณารักษ์ นักเรียนชุมชนห๎องสมุดรักการอํานและนักเรียนอาสาสมัคร
ที่มีความประสงค์เป็นเจ๎าหน๎าที่ห๎องสมุด ฝึกการปฏิบัติหน๎าที่ การเรียนรู๎ระบบการบริหารจัดการห๎องสมุด เชํน
การจัดบรรยากาศภายในห๎องสมุดจัดมุมตํางๆให๎เหมาะสมสวยงามมีแสงสวํางเพียงพอ    ตกแตํงด๎วยดอกไม๎ พู
ดําง จัดหมวดหมูํหนังสือตามระบบทศนิยมดิวอี้ จัดเจ๎าหน๎าที่บริการยืม-คืนหนังสือโดยใช๎ระบบบาร์โค๎ชใช๎
โปรแกรมห๎องสมุดจัดเก็บหนังสือในระบบ  E-LIBARY 2001 ในตอนพักกลางวัน กิจกรรมสํงเสริมการอําน 
ประชาสัมพันธ์หน๎าเสาธงจากนั้นครูบรรณารักษ์คอยดูแลการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ห๎องสมุดและให๎
ค าแนะน าปรึกษาอยํางใกล๎ชิด   ให๎นักเรียนสามารถอํานหนังสือและศึกษาค๎นคว๎าด๎วยความสะดวกสบายและ
รวดเร็ว   การบริการการใช๎เทคโนโลยีในการสืบค๎นข๎อมูล ความรู๎ ขําวสารตํางๆ จากอินเทอร์เน็ต    การบริการ
ยืมสื่อวีดีทัศน์เพ่ือการศึกษาค๎นคว๎า 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ การจัดปูายนิเทศให๎ความรู๎ ในวันส าคัญตําง ๆและ
แขํงขันประกวดตอบปัญหาจากหนังสือสารานุกรม   ประกวดตอบปัญหาจากเว็บไซต์การศึกษา การจัด
กิจกรรมห๎องสมุดบริการความรู๎สูํชุมชนโดยให๎ชุมชนและหนํวยงานภายนอกได๎มีโอกาสมาใช๎บริการICT  เพ่ือให๎
ชุมชนได๎รับความรู๎ ข๎อมูลขําวสารที่ทันสมัยทันเหตุการณ์ และหนํวยงานราชการได๎มาฝึกอบรมการใช๎ ICT การ
ใช๎ INTERNET ในการปฏิบัติงาน การใช๎โปรแกรมห๎องสมุดจัดเก็บหนังสือในห๎องสมุดระบบE-LIBARY 2001 
การบริการด๎านตําง ๆ เชํน การบริการยืม - คืนหนังสือ การสืบค๎นข๎อมูลเกี่ยวกับหนังสือรวดเร็วและทันสมัย 
การเก็บสถิติข๎อมูลการยืม-คืนหนังสือ จ านวนผู๎ใช๎บริการห๎องสมุดในแตํละวัน   มี ICT บริการอินเตอร์เน็ตอยําง
เพียงพอจ านวน 21 เครื่อง จัดหาทรัพยากรและวัสดุสารสนเทศตามงบประมาณประจ าปีทุกปี จากการ
ด าเนินการดังกลําวพบวํา การจัดกระบวนการด าเนินการห๎องสมุด 3 ดี 
เพ่ือสํงเสริมการอําน สํงผลให๎นักเรียนเข๎าใช๎บริการและรํวมกิจกรรมห๎องสมุดมากยิ่งขึ้น 
กระบวนการพัฒนางาน 
             กระบวนการด าเนินการห๎องสมุด 3 ดีเพื่อสํงเสริมการอําน 
       1. ตกแตํงสถานที่ภายในและภายนอกห๎องสมุด 
             2.  จัดบรรยากาศภายในห๎องสมุดให๎สวยงามเพ่ือดึงดูดความสนใจให๎นําเข๎าใช๎บริการห๎องสมุด 
             3.  จัดหมวดหมูํหนังสือตามระบบทศนิยมดิวอี้ 
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             4.  จัดเก็บข๎อมูลโปรแกรม E- LIBARY 2001 
             5.  จัดตารางการให๎ห๎องสมุดประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้นเรียน ตั้งแตํชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ระหวํางเวลา 08.30. – 12.15 น. และ 13.15 – 16.15 น.  
             6.   บริการยืม – คืนหนังสือ   และใช๎บริการห๎องสมุด เวลา 7.30 – 8.30 น.   
เวลา 12.15 – 13.15 น.   และเวลา 16.15 – 17.00 น.  
             7.   บริการสืบค๎นข๎อมูล ความรู๎ทางอินเตอร์เน็ต  
             8.   บริการตอบปัญหาและชํวยการค๎นคว๎า และแนะน าการใช๎ห๎องสมุด 
            9.  จัดกิจกรรมแนะน าการสํงผลงานเข๎ารํวมประกวดแขํงขันในระดับตําง ๆ เชํน การประกวดคัด
ลายมือ การประกวดอํานท านองเสนาะ การประกวดการกลําวสุนทรพจน์ การประกวดการเขียนเรียงความ 
การประกวดค าขวัญ การประกวดการอํานPISA การประกวดโครงงานเป็นต๎น 
            10. จัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน อาทิ เชํน   กิจกรรมการเลําเรื่องจากหนังสือ กิจกรรมยอดนักอําน  
กิจกรรมบันทึกการอําน  กิจกรรมนิทรรศการหนังสือดีท่ีนําอําน  กิจกรรมตอบค าถามจากหนังสือสารานุกรม
ไทยส าหรับเยาวชน กิจกรรมการประกวดวาดภาพ  กิจกรรมส านวนไทยนํารู๎ประจ าวันกิจกรรมตอบปัญหาจาก
ห๎องสมุด ประกวดค าขวัญ ประกวดเรียงความ ประกวดการอํานท านองเสนาะ ประกวดการเขียนสะกดค า  
เป็นต๎น 
      11. จัดกิจกรรมโครงการวันภาษาไทย วันสุนทรภูํ วันสัปดาห์ห๎องสมุด วันแมํ จัดที่หอประชุมโรงเรียน  
เป็นการเรียนรู๎นอกห๎องเรียน เชํน กิจกรรมการแสดงบนเวทีเพ่ือให๎นักเรียนได๎แสดงออกอยํางสร๎างสรรค์    
ประกวดการแตํงกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี   กิจกรรมการตอบปัญหาวิชาการ 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎  
การแสดงละคร การแสดงวงดนตรี การแสดงจินตลีลา เป็นต๎น 
      12. กิจกรรมการเสนอหนังสือ จัดในห๎องสมุดเพ่ือดึงดูดความสนใจให๎นักเรียนเข๎าใช๎บริการอยําง
สม่ าเสมอเชํน การเลําเรื่องจากหนังสือ การแนะน าหนังสือใหมํ การอํานหนังสือให๎ฟัง การสนทนาเกี่ยวกับ
หนังสือ การอภิปรายเกี่ยวกับหนังสือ  การบรรยายเกี่ยวกับหนังสือ การจัดท ารายชื่อทรัพยากร สารนิเทศและ
การท าบรรณานิทัศน์  การจัดนิทรรศการหนังสือดีท่ีนําอําน 
 
ผลการด าเนินงาน 

1. นักเรียนให๎ความสนใจห๎องสมุดและ เข๎าใช๎บริการห๎องสมุดในชํวงเวลาตอนเช๎ากํอนเข๎าเรียน    
ชํวงเวลาพักกลางวัน ชํวงเวลาหลังเลิกเรียน  และวันเสาร์ -วันอาทิตย์ที่นักเรียนมาแจ๎งความประสงค์ต๎องการ
ค๎นคว๎าอินเตอร์ประกอบการศึกษาครูบรรณารักษ์ก็จะมาเปิดบริการห๎องสมุด ในสํวนครูผู๎สอนได๎น านักเรียนมา
ค๎นคว๎าประกอบการเรียนการสอนจึงท าให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น นักเรียนเป็นคนใฝุรู๎ใฝุรู๎ 
ศึกษาค๎นคว๎า และใฝุแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง มีนิสัยรักการอํานมีความรู๎ที่ทันตํอเหตุการณ์    ซึ่งเป็นการ
สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน(สพฐ.)กระทรวงศึกษาธิการ   เกี่ยวกับนโยบาย 
การสํงเสริมนิสัยรักการอํานและห๎องสมุด3 ดีเพ่ือสํงเสริมการอําน ซึ่งเป็นสถานที่ ศึกษาค๎นคว๎าที่ส าคัญยิ่งใน
โรงเรียนที่สํงเสริมการศึกษาท่ีเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  

2. ได๎รับโลํรางวัลดีเดํน การพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิตเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่ 
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวทรงครองสิริราชสมบัติ    ครบ 60 ปี จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
หนองคาย เขต 1 และเกียรติบัตรรางวัลยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนขนาดกลางโครงการสํงเสริมนิสัย
รักการอําน กิจกรรมโรงเรียน “รักการอําน” จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.)
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กระทรวงศึกษาธิการ  นักเรียนได๎รับรางวัลยอดนักอําน    จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 
นักเรียนได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การคัดลายมือและการกลําวสุนทรพจน์ จากส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดหนองคาย  ห๎องสมุดโรงเรียนพานพร๎าว ได๎รับโลํรางวัลยอดเยี่ยม การพัฒนาห๎องสมุดมี3 ดี  และ
นักเรียนได๎รับรางวัลยอดนักอํานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 ได๎รับการสํงเสริม สนับสนุนให๎
เป็นคนที่รู๎จักแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ เข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ ที่ห๎องสมุดจัด
ขึ้น สํงผลให๎นักเรียนน าความรู๎และความสามารถไปพัฒนาตนเองสํงผลงานและเข๎ารํวมประกวดแขํงขันได๎รับ
รางวัลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พัฒนาตนเองเพ่ือ
การศึกษาชั้นสูงก๎าวสูํอาชีพตามความถนัดความชอบแตํละบุคคลและเป็นการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
ค าส าคัญ (Keywords)  กระบวนการด าเนินการห๎องสมุด 3 ดีเพื่อสํงเสริมการอําน 
ผู้น าส่งผลงาน นางศรีไพร สังฆะคุณ  
วันที่น าส่งผลงาน    วันที่  3 ธันวาคม 2561 
   
3.3  โรงเรียนวรลาโภนุสรณ ์

- 
3.4 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 
      ชื่อผลงาน “ บันไดความรู๎  บูรณาการผําน 4 ส สูํการอํานท่ียั่งยืน”  ห๎องสมุดมีชีวิตต๎นแบบในโรงเรียน  
      รุํนที่ 5  
     ปีท่ีด าเนินงาน  ปี 2559-2561 
     เจ้าของผลงาน  นางสาวยุภาพร   ยอดคีรี  ต าแหนํง ครู  
 
ความเป็นมา  

การสํงเสริมนิสัยรักการอําน เป็นกลไกลส าคัญที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให๎เป็นผู๎ใฝุรู๎ใฝุเรียน รู๎จัก
แสวงหาความรู๎จากการอําน ซึ่งเป็นการเสริมสร๎างเด็กและเยาวชนไทยให๎เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ 
(กระทรวงศึกษาธิการ.2549:1) สอดคล๎องกับแนวคิดของโรงเรียนวังมํวงพิทยาคมที่มีการพัฒนากิจกรรม
สํงเสริมนิสัยรักการอํานของนักเรียน  ซึ่งจากการส ารวจพบวํา นักเรียนร๎อยละ 80 ไมํชอบอํานหนังสือ อัน
เนื่องมาจากนักเรียนไมํมีนิสัยรักการอําน จากผลการด าเนินงานโครงการสํงเสริมนิสัยรักการอําน ในปีการศึกษา 
2557  พบวําการด าเนินงานตามโครงการยังไมํประสบผลส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎  

ดังนั้น ในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวังมํวงพิทยาคม จึงได๎คิดสร๎างนวัตกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอําน
ของนักเรียน โดยใช๎ชื่อวํา “บันไดความรู๎ บูรณาการผําน 4 ส สูํการอํานท่ียั่งยืน”  เพ่ือเสริมสร๎างให๎นักเรียนได๎
อํานหนังสืออยํางกว๎างขวางครอบคลุมทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎และมีนิสัยรักการอํานสูงขึ้น  
 
กระบวนการด าเนินงาน  
         ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรม 

จากการส ารวจสภาพปัญหากํอนการพัฒนา นักเรียนยังขาดนิสัยรักการอําน จากข๎อมูลการสรุป
รายงานโครงการสํงเสริมนิสัยรักการอํานและโครงการตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง จึงมีการน าผลการด าเนินโครงการมา
ประชุมวางแผน เพ่ือน าผลการสรุปรายงานโครงการสํงเสริมนิสัยรักการอํานมาวิเคราะห์และหาแนวทางแก๎ไข
ปัญหาดังกลําว จึงเกิดการระดมความคิดระหวํางผู๎บริหารและคณะครู เพ่ือสร๎างสรรค์กิจกรรมสํงเสริมรักการ
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อํานที่สนุกสนานและหลากหลายน าไปสูํการสร๎างนวัตกรรม “บันไดความรู๎ บูรณาการผําน 4 ส สูํการอํานท่ี
ยั่งยืน” โดยมอบหมายงานให๎ครูผู๎รับผิดชอบในแตํละกิจกรรมด าเนินจัดกิจกรรมในชํวงเวลาที่ก าหนด ตลอดจน
น านวัตกรรมไปทดลองใช๎กับนักเรียน แล๎วประเมินความพึงพอใจและพัฒนาสูํการอํานที่ยั่งยืน โดยการสร๎าง
และพัฒนา นวัตกรรมมี 3 ระยะ คือ 
                ระยะที่ 1 เตรียมพร๎อมศึกษา ได๎แกํ เตรียมพร๎อมสถานที่  เตรียมพร๎อมผู๎บริหาร ครู และนักเรียน       
โดยบูรณาการผําน 4 ส ดังนี้  
                       ส 1 สร๎างเสริม     ส 2 สนับสนุน      ส 3 สอดแทรก ส 4 สานฝัน 
                 ระยะที่ 2 พัฒนาสํงเสริม กิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอํานที่หลากหลาย นักเรียนทุกระดับชั้นได๎
อํานหนังสือท่ีหลากหลายครอบคลุมทุกกลุํมสาระ 
                 ระยะที่ 3 เพ่ิมเติมยั่งยืน โดยให๎ผู๎เรียนมีนิสัยรักการอํานที่ยั่งยืน นักเรียน ครู ได๎รับรางวัล
เกียรติยศและ เผยแพรํนวัตกรรมสร๎างเครือขํายรักการอําน 
 
ขั้นตอนการใช้นวัตกรรม               
 การด าเนินกิจกรรมจะต๎องด าเนินตาม “บันไดความรู๎ บูรณาการผําน 4 ส ตามล าดับ ดังนี้ 
    ส 1 สร๎างเสริม             ส 2 สนับสนุน        ส 3 สอดแทรก                   ส 4 สานฝัน                                              

ส 1 สร้างเสริม มีการจัดกิจกรรมครอบคลุม ทั้ง 8 กลุํมสาระ ได๎แกํ กิจกรรม  
“วางทุกงาน อํานทุกวัน” 
          นักเรียนอํานหนังสือครอบคลุมทั้ง 8 กลุํมสาระ อยํางน๎อยกลุํมสาระ ละ 5 เลํม แล๎วบันทึกสิ่งที่ได๎จาก
การอําน   ลงในสมุดบันทึกรักการอําน แล๎วสํงบันทึกรักการทุกวันศุกร์กํอนเลิกเรียน ครูแตํละกลุํมสาระ เป็น
ผู๎ตรวจสมุดบันทึกรักการอํานของนักเรียนและครูที่ปรึกษาคัดเลือกยอดนักอํานของชั้นเรียนมอบรางวัลส าหรับ
นักเรียนที่มีสถิติการอํานสูงในแตํละเดือนซึ่งระยะเวลาในการด าเนินจัดกิจกรรมท าได๎ตลอดปีการศึกษา 

ส 2 สนับสนุน มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อหลีกเลี่ยงความจ าเจ เน๎นความสนุกสนาน ได๎แกํ 
กิจกรรม  “สอยดาวความรู๎”  “บิงโกอาเซียน”  “เซียมซีคํานิยม 12 ประการ” และ “ปาเปูาความรู๎” 

นักเรียนยุวบรรณารักษ์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสอยดาวความรู๎  บิงโกอาเซียน เซียมซีคํานิยม 12 
ประการ และ    ปาเปูาความรู๎ เมื่อนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมที่จัดข้ึนจะมีการตอบค าถาม โดยนักเรียนที่ตอบ
ค าถามได๎ถูกต๎องมากท่ีสุดจะเป็นผู๎ชนะ ครูมอบรางวัลส าหรับนักเรียนที่ชนะ ซึ่งระยะในการด าเนินจัดกิจกรรม
ท าได๎ อาทิตย์ละ 1 ครั้ง 

ส 3 สอดแทรก น าหนังสือไปให๎นักเรียนอํานระหวํางการเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมรักการอําน ได๎แกํ 
กิจกรรม “หนังสือเดินเท๎า  กระเช๎าเดินทาง” 

นักเรียนยุวบรรณารักษ์เตรียมหนังสือ บทความ หนังสือพิมพ์ รวมทั้งวารสาร นิตยสารจัดใสํกระเช๎า
ความรู๎ ไปวางตามอาคารเรียน จ านวน 10 กระเช๎า โดยจะกระจายตามอาคารเรียน บริเวณโต๏ะม๎าหินอํอน ใต๎
ถุนอาคารเรียน และโรงอาหาร พร๎อมกับแนะน าหนังสือนําอํานไปให๎บริการนักเรียน ในชํวงเวลาเช๎ากํอนเข๎า
แถว  ชํวงพักเท่ียง และชํวงหลังเลิกเรียน โดยนักเรียนสามารถเลือกอํานหนังสือตามความสนใจ ในระหวํางรํวม
กิจกรรมรักการอําน นักเรียนยุวบรรณารักษ์บันทึกสถิติการเข๎ารํวมกิจกรรม ซึ่งระยะเวลาในการด าเนินจัด
กิจกรรมท าได๎ตลอดปีการศึกษา  

ส 4 สานฝัน  นักเรียนอํานหนังสือที่หลากหลาย ตามความสนแล๎วสามารถน ามาสร๎างสรรค์เป็น
ผลงาน ได๎แกํ กิจกรรม “หนังสือเลํมเล็ก”  
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เมื่อนักเรียนเลือกอํานหนังสือตามสนใจ ครอบคลุมทุกกลุํมสาระและหลากหลาย นักเรียนสามารถแตํง
เรื่องและวาดภาพตามจินตนาการสามารถน ามาสร๎างสรรค์เป็นผลงานของนักเรียนเอง และมีการจัดประกวด
การท าหนังสือเลํมเล็ก   มีการตัดสินและมอบรางวัลส าหรับนักเรียนที่ชนะ นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการ
เผยแพรํผลงานของนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรม ซึ่งระยะเวลาในการด าเนินจัดกิจกรรมท าได๎ตลอดปีการศึกษา  
 
วิธีวัดประเมินผล 

1. สถิติการเข๎าใช๎ห๎องสมุดของนักเรียนกํอนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรม 
2. สถิติการยืมหนังสือของนักเรียนกํอนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรม 
3. ตรวจบันทึกรักการอําน โดยครูในแตํละกลุํมสาระ โดยพิจารณาจากจ านวนหนังสือที่อําน

ตามเกณฑ์ และคุณภาพการบันทึก 
ผลการด าเนินงาน   

 เชิงปริมาณ 
1. จากการตรวจสอบข๎อมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆพบวํา มีนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม 

หลังจากการใช๎นวัตกรรม โดยมีจ านวนนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรม 375 คน จากนักเรียนทั้งหมด 452 คน คิด
เป็นร๎อยละ 82.96  

 เชิงคุณภาพ 
        1. นักเรียนมีนิสัยรักการอํานสูงขึ้น โดยพิจารณาจากสถิติการเข๎าใช๎ห๎องสมุดของนักเรียนกํอน

การจัดกิจกรรม โดยมีจ านวนนักเรียนที่เข๎าใช๎ห๎องสมุด 271 คน จากนักเรียนทั้งหมด 452 คน คิดเป็นร๎อยละ 
59.95            และหลังการจัดกิจกรรมมีจ านวนนักเรียนที่เข๎าใช๎ห๎องสมุด 393 คน จากนักเรียนทั้งหมด 
452 คน คิดเป็นร๎อยละ 86.94 

        2. นักเรียนมีนิสัยรักการอํานสูงขึ้น โดยพิจารณาจากสถิติการยืมหนังสือของนักเรียนกํอนการ
จัดกิจกรรมโดยมีจ านวนนักเรียนที่เข๎าใช๎ห๎องสมุด 226 คน จากนักเรียนทั้งหมด 452 คน คิดเป็นร๎อยละ 
50.00 และหลัง  การจัดกิจกรรมมีจ านวนนักเรียนที่เข๎าใช๎ห๎องสมุด 384 คน จากนักเรียนทั้งหมด 452 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 84.95 

        3. จากกการตรวจบันทึกรักการอํานพบวํา นักเรียนทุกระดับชั้นได๎อํานหนังสือที่หลากหลาย
ครอบคลุมทุกกลุํมสาระ คนละ 5 เลํม ครบถ๎วนตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมีจ านวนนักเรียนที่อําน 384 คน จาก
นักเรียนทั้งหมด 452 คน คิดเป็นร๎อยละ 84.95  
ประโยชนที่ได้รับ 
 ประโยชน์ต่อตนเอง 
           1. รางวัลคุณครูสํงเสริมการอํานดีระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษา โครงการนานมีบุ๏คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 
16 ประจ าปีการศึกษา 2559 
 2. เป็นวิทยากรอบรมปฏิบัติการ “การใช๎ห๎องสมุดและกิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอํานในชํวงลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู๎ ส าหรับโรงเรียนคูํพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิต” 
 3. จัดนิทรรศการและน าเสนอผลงานนวัตกรรมสํงเสริมการอําน 60 พรรษา 60 นวัตกรรมสํงเสริม
การอําน สูํวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในโครงการ Read Thailand 
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4. เป็นวิทยากรถอดบทเรียนการด าเนินงานสํงเสริมนิสัยรักการอํานและการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิตที่
ประสบความส าเร็จและเป็นแบบอยํางท่ีดีในการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการสํงเสริม
นิสัยรักการอํานและการพัฒนาห๎องสมุด  ปีงบประมาณ 2559 

5. ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์สํงเสริมการอําน 
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

6. ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์สํงเสริมการอําน 
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
           7. รางวัลคุณครูสํงเสริมการอํานดีระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษา โครงการนานมีบุ๏คส์รีดดิ้งคลับ  
ปีที่ 17 ประจ าปีการศึกษา 2560 
 8. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู๎สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น กิจกรรมนักเรียน ด๎าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน รางวัลทรงคุณคํา สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 9. รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู๎สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น กิจกรรม
นักเรียน ด๎านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน รางวัลทรงคุณคํา สพฐ.(OBEC AWARDS) 
ระดับชาติ 

10.  รางวัลครูต๎นแบบการจัดการเรียนรู๎บูรณาการทักษะชีวิต ระดับมัธยมศึกษา ตอนต๎น ประจ าปี 
2561 
 11. รางวัลคุรุสภา ครูผู๎สอนดีเดํน ประเภทครูผู๎สอน กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนดีเดํน ประจ าปี  พ.ศ.  
2561 ระดับจังหวัดหนองคาย 
 12. ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์สํงเสริมการ
อําน งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 
 
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

1. โรงเรียนวังมํวงพิทยาคมได๎รับถ๎วยรางวัลพระราชทาน รางวัลชนะเลิศ จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวด “Read Thailand : อํานเถิด...เด็กไทย อํานถวายเจ๎าฟูานัก
อําน” ครั้งที่ 2   ระดับมัธยมศึกษา ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก และได๎รับการคัดเลือกให๎เป็นต๎นแบบนวัตกรรม
สํงเสริมการอําน (Best Practices) 

2. โรงเรียนวังมํวงพิทยาคม ได๎รับรางวัล โรงเรียนสํงเสริมการอํานดีระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษา
โครงการนานมีบุ๏คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 16 ประจ าปีการศึกษา    2559 
          3.โรงเรียนวังมํวงพิทยาคม ได๎รับรางวัล โรงเรียนสงํเสริมการอํานดีระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษา
โครงการนานมีบุ๏คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 17 ประจ าปีการศึกษา    2560 
ปัจจัยความส าเร็จ 
        1. การที่ผู๎บริหาร ครูและนักเรียน ให๎ความส าคัญเรื่องการสํงเสริมนิสัยรักการอํานเพื่อเป็นฐานการ
เรียนรู๎นั้น สํงผลตํอการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์อยํางชัดเจน ครูและนักเรียนมีความรับผิดชอบ เอาใจใสํ
ในนวัตกรรม “บันไดความรู๎  บูรณาการผําน 4 ส สูํการอํานที่ยั่งยืน” มากขึ้นสํงผลตํอนิสัยรักการอํานของ
นักเรียนและรู๎จักเลือกอํานหนังสือท ากิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอํานได๎อยํางเหมาะสม 
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        2. จากการน านวัตกรรม “บันไดความรู๎  บูรณาการผําน 4 ส สูํการอํานที่ยั่งยืน” มาด าเนินการจัด
กิจกรรมให๎กับนักเรียน จากปัญหาที่นักเรียนไมํชอบอํานหนังสือ ผลปรากฏวํานักเรียนร๎อยละ 80 ได๎เข๎ารํวม
กิจกรรม โดยนักเรียนมีนิสัยรักการอํานสูงขึ้น และนักเรียนทุกระดับชั้นได๎อํานหนังสือที่หลากหลาย ครอบคลุม
ทุกกลุํมสาระ ไมํน๎อยกวํากลุํมสาระ ละ 5 เลํม/ปีการศึกษา สํงผลให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎สูํการอํานที่ยั่งยืน  
การเผยแพร่ 
           1. โรงเรียนมีการเผยแพรํนวัตกรรม “บันไดความรู๎  บูรณาการผําน 4 ส สูํการอํานท่ียั่งยืน” ผําน
ทางเว็ปไซต์     และ Facebook ของห๎องสมุดโรงเรียน ห๎องสมุดมีชีวิตต๎นแบบในโรงเรียน รุํน ที่ 5 โรงเรียนวัง
มํวงพิทยาคม สพม. 21 
           2.  โรงเรียนมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของโรงเรียน และเผยแพรํนวัตกรรม “บันได
ความรู๎  บูรณาการผําน 4 ส  สูํการอํานท่ียั่งยืน” ให๎เป็นกิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอํานที่ยั่งยืน 
           3. ผลจากการเผยแพรํนวัตกรรม “บันไดความรู๎  บูรณาการผําน 4 ส สูํการอํานที่ยั่งยืน” ท าให๎ได๎รับ
การเยี่ยมชมห๎องสมุดจากหนํวยงานทางการศึกษาอื่นๆ อยํางตํอเนื่อง 
ค าส าคัญ (Keywords)  บันไดความรู๎  บูรณาการผําน 4 ส  
ผู้น าส่งผลงานชื่อ นางสาวยุภาพร   สกุล  ยอดคีรี 
e-mail.com   yuphaphorn_tay@hotmail.com  โทรศัพท ์ 085 6436160 
วันที่น าสํงผลงาน วันที่  2 เดือน ธันวาคม  ปี 2561  
 
3.4 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม 
- 
 
 
 
 
4. สหวิทยาเขตท่าบ่อ 
4.1 โรงเรียนท่าบ่อ 
ชื่อผลงาน โครงการ TO BE  NUMBER  1   
เจ้าของผลงาน   โรงเรียนทําบํอ   อ าเภอทําบํอ  จังหวัดหนองคาย 
 
4.2 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 
     ชื่อผลงาน  :  ผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎แบบในศตวรรษ 21 (ปีการศึกษา 2561) 
      เจ้าของผลงาน  :  โรงเรียนทําบํอพิทยาคม อ าเภอทําบํอ จังหวัดหนองคาย   

       ความเป็นมา 
    สถานการณ์ในโลกปัจจุบันยุคศตวรรษที่ 21 ที่เต็มไปด๎วยการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการ

เชื่อมโยงข๎อมูล ขําวสาร สนเทศ และความรู๎เกิดขึ้นใหมํมากมาย ที่สามารถสื่อสารระหวํางกันไปในทุกหนแหํง
ทั่วโลกท าให๎การใช๎ชีวิตและความเป็นอยูํของคนในสังคมมีความสลับซับซ๎อนมากข้ึนกวําเดิม ทํามกลางสังคม
บริโภคนิยมในตลาดเชิงรุกคนถูกกระตุ๎นการบริโภคด๎วยสื่อตําง ๆ มากมาย  

mailto:yuphaphorn_tay@hotmail.com%20%20โทรศัพท์
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   ดังนั้นการศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญที่เราจะต๎องเพ่ิมพูนทักษะเพ่ือการเรียนรู๎และฝึกฝน รวมทั้งการ
เตรียมพร๎อมทักษะในศตวรรษที่ 21 (21 Century Skills) เพ่ือให๎นักศึกษาได๎เติบโตและมีชีวิตอยูํในโลก
ปัจจุบันการจัดการเรียนรู๎เพ่ือให๎ได๎นักศึกษาที่มีลักษณะอันพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ภายใต๎กรอบการ
พัฒนาวิสัยทัศน์และความคิดเพ่ือการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 ขึ้น วําด๎วย ทักษะการเรียนรู๎และนวัตกรรม หรือ 
3R ประกอบด๎วย การอําน (Reading), การเขียน(Writing) และการคิดค านวณ (Arithmetic) และ 4C 
ประกอบด๎วย Critical Thinking - การคิดวิเคราะห์, Communication- การสื่อสาร, Collaboration-การ
รํวมมือ และ Creativity- ความคิดสร๎างสรรค์ รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด๎านสารสนเทศสื่อและ
เทคโนโลยี และการบริหารจัดการด๎านการศึกษาแบบใหมํ 
 

กระบวนการพัฒนา 
 1.  ประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนเพื่อเสนออนุมัติโครงการ 
 2.  แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 3.  ด าเนินงานตามโครงการ 
   3.1 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ 
   3.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแผน 
   3.3 นิเทศ ก ากับ ติดตาม  
   3.4 คร-ูนักเรียน แสดงผลงาน/น าเสนอผลงาน/คัดเลือกผลงาน (Best Practice) 
 4.  ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 5.  สรุปและรายงานโครงการให๎ผู๎บริหารทราบ 
 6.  น าผลการด าเนินงานมาปรับปรุง/แก๎ไข/พัฒนา 

1) ขั้นน า เป็นขั้นที่ครูเร๎าความสนใจด๎วยการสนทนา และบอกจุดประสงค์ของการเรียนรู๎ จากนั้น 
สร๎างองค์ความรู๎เกี่ยวกับวิธีการท าโครงงานวิทยาศาสตร์  เชื่อมโยงกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ า โดย
ใช๎ทักษะการคิดข้ันพ้ืนฐาน  

          2) ขั้นสอน แบํงเป็น 5 ขั้นดังนี ้
  2.1 ขั้นเสนอแหลํงเรียนรู๎/เลือกแหลํงเรียนรู๎ 

2.2 ขั้นก าหนดปัญหา 
2.3 ขั้นสร๎างโครงรํางของโครงงาน 
2.4 ขั้นลงมือปฏิบัติ 
2.5 ขั้นน าเสนอโครงงาน 

3) ขั้นสรุป   เป็นกิจกรรมที่ทั้งนักเรียน และครูชํวยกันสรุปผลการปฏิบัติการท าโครงงาน โดย
พยายามเชื่อมโยงกับวิธีการคิดวิเคราะห์หาค าตอบที่นักเรียนสร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง 
 

ผลการด าเนินงาน 
1. ผู๎เรียนได๎มีการเรียนรู๎เรื่องใดเรื่องหนึ่งจากความสนใจของผู๎เรียนเอง โดยใช๎กระบวนการและ 

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในการค๎นหาค าตอบด๎วยตนเอง ทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด๎านสารสนเทศสื่อ
และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการด๎านการศึกษาแบบใหมํ 
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2. ผู๎เรียนมีความคิดรวบยอดจากการเรียนรู๎ที่ใช๎เทคนิคหลากหลายรูปแบบน ามาผสมผสานกัน 
และสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันได๎อยํางมีเหตุผล ตลอดจนสามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยําง
เหมาะสมกับวัย และสํงผลตํอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนให๎สูงขึ้น และสร๎างเป็นอาชีพได๎ 

3. ได๎รับรางวัล การจัดนิทรรศการและการประกวดผลงาน online ตามแนวทางการจัดทักษะ 
การเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ผู๎เรียนมีทักษะกระบวนการด๎านการคิดวิเคราะห์อยํางหลากหลาย 
2. ผู๎เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้น 
3. ผู๎เรียนมีแนวคิดและแนวทางการจัดการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 
4. ผู๎เรียนรักการเรียนรู๎ ใฝุรู๎ใฝุเรียน และสนใจแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง  
5. ผู๎เรียนมีความกล๎าแสดงออกมากข้ึน  

 

ปัจจัยความส าเร็จ 
  1. ด๎านนักเรียน นักเรียนที่มาเลือกแหลํงเรียนรู๎ เลือกหัวข๎อปัญหา เลือกตามความสมัครใจ 
และนักเรียนได๎รํวมท ากิจกรรมกลุํมที่ดีตํอกันในกลุํมเพ่ือนและครอบครัว และบุคคลที่ให๎ความอุปการะในด๎าน
สถานที่ หรืออุปกรณ์ตํางๆการการท าโครงงาน  
  2. ด๎านผู๎สอน การสอนนั้นมีการท างานรํวมกันภายในกลุํมคอยให๎ค าปรึกษานักเรียนในที่
ปรึกษา และครูเกิดการเรียนรู๎แลกเปลี่ยนประสบการณ์รํวมกัน   
    3. ด๎านผู๎บริหาร ผู๎บริหารเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู๎แบบโครงงาน สนับสนุน
งบประมาณ มีการตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติโครงงาน การให๎ขวัญและก าลังใจนิเทศติดตาม และการสํงเสริม
สนับสนุนให๎ครูและนักเรียนได๎เรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎เพ่ือเป็นประสบการณ์เพ่ิมเติม  
ค าส าคัญ (Keywords)  ผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎แบบในศตวรรษ 21  
ผู้น าส่งผลงาน   โรงเรียนทําบํอพิทยาคม 
วันที่น าสํงผลงาน วันที่  3 เดือน ธันวาคม  ปี 2561  
4.3 โรงเรียนถ่อนวิทยา 

ชื่อผลงาน  สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุก  
ปีท่ีด าเนินงาน  2559 
เจ้าของผลงาน  กลุํมบริหารกิจการนักเรียน 
ความเป็นมา 

รัฐบาลก าหนดให๎ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแหํงชาติ และมอบนโยบายใหก๎ระทรวงศึกษาธิการ  
ด าเนินการสร๎างภูมิคุ๎มกันและปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษาตามแผนงานที่ ๓ การสร๎างภูมิคุ๎มกันและปูองกัน
ยาเสพติดก าหนดมาตรการปูองกันนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนกํอนวัยเสี่ยง และในวัยเสี่ยงไมํให๎เข๎าไปเกี่ยวข๎อง
กับยาเสพติด เรียนรู๎ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู๎จักวิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยง   ยาเสพตดิและใช๎เวลาวํางให๎เป็น
ประโยชน์ เพ่ือหลีกเลี่ยงการมั่วสุมกับยาเสพติดและอบายมุข ตลอดจนดูแลชํวยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ไป
เกี่ยวข๎องกับยาเสพติดให๎คืนสูํสังคมได๎อยํางปกติ  ศูนย์อ านวยการพลังแผํนดินเอาชนะยาเสพติด 
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได๎ก าหนดนโยบายให๎ผู๎บริหารองค์กรหลัก หนํวยงานและสถานศึกษาด าเนินการโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุขท่ีประกอบด๎วย ๕ มาตรการ ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติด คือ มาตรการปูองกัน มาตรการค๎นหา มาตรการรักษา มาตรการเฝูาระวัง และมาตรการ
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บริหารจัดการ ขับเคลื่อนภายใต๎กลยุทธ์ ๔ ต๎อง ๒ ไมํ ที่ก าหนดให๎สถานศึกษาต๎องมียุทธศาสตร์ ต๎องมีแผนงาน   
ต๎องมีระบบข๎อมูล ต๎องมีเครือขําย ไมํปกปิดข๎อมูลและไมํไลํออก เพ่ือให๎เกิดระบบการปูองกัน      และแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา อยํางเข๎มแข็งตํอเนื่องและยั่งยืน 

โรงเรียนถํอนวิทยา อ าเภอทําบํอ จังหวัดหนองคาย เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 21 เปิดสอนตั้งแตํระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวนนักเรียน ๒๒๓ 
คน  จ านวนห๎องเรียนทั้งหมด ๑๐ ห๎อง จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๑ คน  อัตราจ๎าง/จ๎างสอน ๓ 
คน นักการภารโรง 2 คน ซึ่งมีหมูํบ๎านในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน จ านวน 3 ต าบล คือ ต าบลหนองนาง 
ต าบลพระธาตุ รวม 10 หมูํบ๎าน  การพัฒนานักเรียน ให๎เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด๎านรํางกาย จิตใจ และ
สติปัญญา มีความรู๎ ความส ามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุํงหวัง โดยผําน
กระบวนการทางการศึกษาที่สถานศึกษาทุกแหํงต๎องด าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการที่ต๎องการ ให๎เยาวชน เป็นคนเกํง คนดี ด ารงตนให๎อยูํในสังคมอยํางมีความสุข นอกจากจัด
กิจกรรมที่สํงเสริมและสนับสนุนให๎นักเรียน ได๎รับกระบวนการเรียนรู๎แล๎ว การปูองกันและ การชํวยเหลือแก๎ไข
ปัญหาตําง ๆ ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข๎องกับยาเสพติด ร๎านเกม การ
พนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท กํออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมที่ผู๎ปกครอง ครูทุกคนที่เกี่ยวข๎อง ต๎องเข๎าไป
ชํวยเหลือและแก๎ไขปัญหาไมํให๎มีพฤติกรรมเสี่ยง ซึ่งมาจากปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบจากแหลํงอบายมุข  จาก
ปัญหาและส าเหตุดังกลําวโรงเรียนถํอนวิทยาจึงได๎จัดท าโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขขึ้น  
ขั้นตอนในการพัฒนางาน  

๑. ประชุมชี้แจงคณะครู เพ่ือรับทราบนโยบายการด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข  

๒. แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
๓ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษา และผู๎ปกครองเพ่ือรับทราบนโยบาย การด าเนินโครงการ

สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
          ๔. จัดท าบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือระหวําง ผู๎บริหารโรงเรียนกับผู๎ปกครอง (MOU)  
           ๕. แตํงตั้งคณะกรรมการห๎องเรียน ๔ ฝุาย เพ่ือขับเคลื่อนกลยุทธ์สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข  
           ๖. ประชุมชี้แจ๎งนักเรียนและจัดองค์กรภายในห๎องเรียน ประกอบด๎วยแกนน านักเรียน  ๔ ฝุาย คือ  

๖.๑ ฝุายการเรียน  
๖.๒ ฝุายการงาน  
๖.๓ ฝุายกิจกรรม  
๖.๔ ฝุายสารวัตรนักเรียน  

 ๗. ทางโรงเรียนได๎ด าเนินงานตามกลยุทธ์ ๔ ด๎าน ประกอบด๎วย  
๗.๑ การจัดการให๎มีแหลํงเรียนรู๎ด๎านวิชาการ เชํน จัดบอร์ด จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือวารสาร 

จดหมายขําว ฯลฯ ที่มีความรู๎เกี่ยวกับยาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ การตั้งครรภ์กํอนวัยอันควร อุบัติภัย และ
อบายมุข น าสถานการณ์ขําวสารทุกด๎านมาเสนอให๎เพ่ือนนักเรียนรับฟัง  
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๗.๒ การดูแลชํวยเหลือ จัดให๎มีนักเรียนแกนน าดูแลชํวยเหลือซึ่งกันและกันตอบสนองปัญหา 
ของพฤติกรรมของนักเรียน ชวํยเหลือด๎านการเรียนและให๎ค าปรึกษา แนะน าชํวยเหลือ หากไมํส ามารถแก๎ได๎ให๎
รายงานครูที่ปรึกษา  

๗.๓ เอ้ือเฟ้ือด๎านคุณธรรม นักเรียนทุกคนต๎องมีหลักธรรมคาสอน ตามศาสนาที่ตนเองนับถือ 
มาเป็นหลักยึดปฏิบัติในห๎องเรียน จะทาให๎ทุกคนรักกัน ชํวยเหลือกัน  

๗.๔ กิจกรรมสร๎างสรรค์ มีกิจกรรมสร๎างสรรค์ที่ชํวยให๎มีความสามัคคี และใช๎เวลาวํางให๎เป็น 
ประโยชน์ไมํมั่วสุมกับยาเสพติด หรือสื่อลามกอน าจร เชํน การเลํนกีฬา การเลํนดนตรี ศิลปะ และกิจกรรมตาม
กลุํมสนใจรํวมกันจัดท ามาเพ่ือพัฒนารํางกายและจิตใจ รวมทั้งกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  

๘. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ๔ ด๎าน คือ  

๘.๑ ความพึงพอใจด๎านการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ 
อบายมุขโรงเรียนถํอนวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕9  

๘.๒ ความพึงพอใจด๎านการจัดกิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ 
อบายมุขโรงเรียนถํอนวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๘.๓ ความพึงพอใจด๎านการจัดสภาพแวดล๎อมในห๎องเรียนเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านวิชาการ 
โรงเรียนโรงเรียนถํอนวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕9 ความพึงพอใจด๎านพฤติกรรมของบุตรหลานโรงเรียนถํอน
วิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕9 

๙. น าแบบประเมินสอบถามความพึงพอใจตํอการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุขของครู ผู๎ปกครอง ชุมชน  

๑๐ สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขตํอส า
ธารณชนและผู๎เกี่ยวข๎องทราบ  

๑๑. ปรับปรุงแก๎ไข และพัฒนาการด าเนินงานให๎เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยอาศัยความรํวมมือของทุกฝุายที่
เกี่ยวข๎อง  

๑๒. ประชาสัมพันธ์ให๎ผู๎เกี่ยวข๎องได๎รับทราบ  
๑๓. เผยแพรํสูํสาธารณะ  

ผลการด าเนินงาน 
มาตรฐานที่ ๑ ด๎านผู๎เรียน ประกอบด๎วย  
๑. ผู๎เรียนในห๎องเรียนตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดโรคเอดส์การตั้งครรภ์กํอนวัยอัน

ควร อบายมุขและอุบัติภัยที่มีผลกระทบตํอตนเองและสังคม  
๒. ผู๎เรียนในห๎องเรียนมีความคิดริเริมสร๎างสรรค์ส ามารถสร๎างองค์ความรู๎และมีความสัมพันธ์ที่ดี

ตํอกันจากการรํวมกิจกรรมห๎องเรียนสีขาว  
๓. ผู๎เรียนในห๎องเรียนไมํเสพสารเสพติด หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและปูองกันตนเองจาก

อุบัติเหตุและอบายมุขผู๎เรียนปฏิบัติตามระเบียบสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ ๒ ด๎านห๎องเรียน ประกอบด๎วย  
๑. มีระบบการบริหารจัดการและ/หรือด าเนินงานห๎องเรียนสีขาวอยํางเหมาะสม  
๒. มีแผนจัดกิจกรรมเรียนรู๎และจัดกิจกรรมที่เอ้ือตํอการปูองกันและการปลอดสาร/ยาเสพติด

โรคเอดส์ การตั้งครรภ์กํอนวัยอันควรอบายมุข และอุบัติภัย  
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๓. ห๎องเรียนมีบรรยากาศสิ่งแวดล๎อมและเป็นแหลํงเรียนรู๎ ที่ปลอดสาร/ยาเสพติดโรคเอดส์ การ
ตั้งครรภ์กํอนวัยอันควรอบายมุข และอุบัติภัย  

มาตรฐานที่ ๓ ด๎านครูที่ปรึกษา ประกอบด๎วย  
๑. ครูที่ปรึกษา มีสํวนรํวมในการสํงเสริมปูองกันแก๎ไขปัญหาสาร/ยาเสพติดโรคเอดส์ การ

ตั้งครรภ์กํอนวัยอันควรอบายมุข และอุบัติภัย  
๒. ครูที่ปรึกษา มีความพึงพอใจตํอการด าเนินงานของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพ

ติดและอบายมุข ในการปูองกันแก๎ไขปัญหาสาร/ยาเสพติดโรคเอดส์ การตั้งครรภ์กํอนวัยอันควรอบายมุข และ
อุบัติภัย  

มาตรฐานที่ ๔ ด๎านผู๎บริหาร ประกอบด๎วย 
๑. ผู๎บริหารมีการบริหารจัดการ กากับ ติดตามและ ประเมินผล  
มาตรฐานที่ ๕ ผู๎ปกครอง /ชุมชน/ องค์กรอ่ืนประกอบด๎วย  
๑. ผู๎ปกครอง /ชุมชน/ องค์กรอื่น มีสํวนรํวมในการสํงเสริมสนับสนุนปูองกันแก๎ไขปัญหาสาร/

ยาเสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์กํอนวัยอันควร อบายมุขและอุบัติภัย  
1. ๒. ผู๎ปกครอง ชุมชนและองค์กรอ่ืน มีความพึงพอใจตํอการด าเนินงานโครงการ

สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ในการปูองกันแก๎ไขปัญหาสาร/ยาเสพติด 
โรคเอดส์ การตั้งครรภ์กํอนวัยอันควร อบายมุขและอุบัติภัย 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
ประโยชน์ตํอตนเอง  
๑. ผู๎เรียนในห๎องเรียนตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์  

 กํอนวัยอันควร อบายมุขและอุบัติภัย ที่มีผลกระทบตํอตนเองและสังคม อันดับคุณภาพคําเฉลี่ย  
ชั้น ม.๑-ม.๖ คําเฉลี่ย ๓.75 การปฏิบัติอยูํในระดับ ดีมาก  

๒. ผู๎เรียนในห๎องเรียนมีความคิดริเริมสร๎างสรรค์ส ามารถสร๎างองค์ความรู๎และมีความสัมพันธ์ที่ดี 
ตํอกันจากการรํวมกิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขอันดับคุณภาพ คําเฉลี่ย ชั้น 
ม.๑-ม.๖ คําเฉลี่ย ๓.4๒ การปฏิบัติอยูํในระดับ ดีมาก  

๓. ผู๎เรียนในห๎องเรียนไมํเสพสารเสพติด หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและปูองกันตนเองจาก
อุบัติเหตุและอบายมุขผู๎เรียนปฏิบัติตามระเบียบสถานศึกษา อันดับคุณภาพ คําเฉลี่ย ชั้น ม.๑-ม.๖ คําเฉลี่ย ๓.
0๒ การปฏิบัติอยูํในระดับ ดีมาก  
 

ประโยชน์ตํอหนํวยงาน 
มาตรฐานที่ ๕ ผู้ปกครอง /ชุมชน/ องค์กรอื่น  
ตัวบ่งชี้ ๑ ผู๎ปกครอง /ชุมชน/ องค์กรอ่ืน มีสํวนรํวมในการสํงเสริมสนับสนุนปูองกันแก๎ไข

ปัญหาสาร/ยาเสพติดโรคเอดส์การตั้งครรภ์กํอนวัยอันควรอบายมุขและอุบัติภัย อันดับคุณภาพ คําเฉลี่ย ชั้น ม.
๑-ม.๖ คําเฉลี่ย ๓.50การปฏิบัติอยูํในระดับ ดีมาก  

ตัวบ่งชี้ ๒ ผู๎ปกครอง ชุมชนและองค์กรอ่ืน มีความพึงพอใจตํอการด าเนินงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขในการปูองกันแก๎ไขปัญหาสาร/ยาเสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์
กํอนวัยอันควร อบายมุขและอุบัติภัย อันดับคุณภาพ คําเฉลี่ย ชั้น ม.๑-ม.๖ คําเฉลี่ย ๓.54 การปฏิบัติอยูํใน
ระดับ ดีมาก 
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ปัจจัยความส าเร็จ 
๑. นักเรียนแกนน าทั้ง ๔ ฝุายเข๎าใจบทบาทหน๎าที่ในภารกิจและด าเนินงานอยํางจริงจังเพ่ือ 

ขับเคลื่อนกลยุทธ์ทั้ง ๔ ด๎านของโครงการ  
๒. ครูเป็นผู๎ให๎ความชํวยเหลือและดูแลนักเรียน มีทัศนคติท่ีดีตํอนักเรียนและมีความสุขที่จะ 

พัฒนานักเรียนในทุกด๎าน  
๓ .ผู๎บริหารมีการบริหารจัดการ ก ากับ ติดตามและ ประเมินผล  
๔. ผู๎ปกครองให๎ความรํวมมือในการปฏิบัติงานเป็นอยํางดี มีการจัดท าบันทึกข๎อตกลงความ 

รํวมมือระหวํางโรงเรียนและผู๎ปกครอง (MOU)  
๕. ชุมชนทุกภาคสํวนให๎ความรํวมมือในการด าเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอด 

ยาเสพติดและอบายมุขเป็นอยํางดี  
๖. สถานศึกษาได๎โลํรับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเดํนระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว  

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ค าส าคัญ (Keywords)  สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุก 
ผู้น าส่งผลงาน  นางปิยาภร สกุล โคตรชมภู   โทรศัพท์ 042458023  
วันที่น าส่งผลงาน  วันที่ 3 ธันวาคม 2561  
 
4.4 โรงเรียนหนองนางพิทยาคม 
 ชื่อผลงาน  ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนโรงเรียนหนองนางพิทยาคม 
 เจ้าของผลงาน โรงเรียนหนองนางพิทยาคม 
 

 ความเป็นมา  
   โรงเรียนหนองนางพิทยาคม  อ าเภอทําบํอ  จังหวัดหนองคาย  จัดการเรียนการสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอต๎นและตอนปลาย  มีนักเรียน  จ านวน  135  คน  ครู  จ านวน  15   คน  ลักษณะของชุมชน 
ประชาชนสํวนใหญํมีอาชีพท าการเกษตรและรับจ๎างทั่วไปมีรายได๎น๎อย  ครอบครัวหยําร๎าง  มีการอพยพไปขาย
แรงงานในตํางถิ่นปลํอยให๎บุตรหลานอยูํกับญาติ  บางครอบครัวปลํอยให๎บุตรหลานอยูํตามล าพัง  ท าให๎
นักเรียน สํวนใหญํขาดกการดูแลเอาใจใสํและขาดความอบอํุนในครอบครัว  ท าให๎เกิดปัญหาด๎านการเรียน  
ด๎านความประพฤติที่ไมํเหมาะสมและไมํปฏิบัติตามกฎ ข๎อบังคับของทางโรงเรียน  โดยจากข๎อมูลของกลุํมงาน
บริหารกิจการนักเรียน  พบวํา นักเรียนบางสํวนมาโรงเรียนสาย  ขาดเรียนบํอย  หนีเรียน  มีการใช๎สารเสพติด      
เลํนการพนัน  ก๎าวร๎าวกํอเหตุทะเลาะวิวาท  ซึ่งสอดคล๎องกับข๎อมูลของกลุํมงานบริหารวิชาการท่ีพบวํา   
มีนักเรียนไมํมีสิทธิ์สอบ  เพราะขาดเรียนบํอย  มีผลการเรียน  0  และ  ร  เพราะขาดความรับผิดชอบ  ไมํสํง
งาน  ไมํสนใจเรียน  สํงผลให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  ออกกลางคัน  และไมํจบหลักสูตรตามก าหนดเวลา
เป็นจ านวนมาก   
 ดังนั้นการดูแลชํวยเหลือนักเรียน  จึงเป็นการสํงเสริมพัฒนา  การปูองกัน  และการแก๎ไขปัญหาให๎แกํ
นักเรียน  เพื่อให๎นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีภูมิคุ๎มกันทางจิตใจที่เข๎มแข็ง  มีคุณภาพชีวิตที่ดี         
มีทักษะในการด ารงชีวิต  และรอดพ๎นจากวิกฤตทั้งปวง  ด๎วยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ซึ่งเป็น
กระบวนการด าเนินงานดูแลชํวยเหลือนักเรียนอยํางเป็นระบบ  มีขั้นตอน  มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลกรหลักในการ
ด าเนินงาน  โดยการมีสํวนรํวมของบุคลากรทุกฝุาย  ทั้งในและภายนอกสถานศึกษา  อันได๎แกํคณะกรรมการ
สถานศึกษา  ผู๎ปกครอง  ชุมชน  ผู๎บริหารและครูทุกคน   
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 จากเหตุผลดังกลําว  ทางโรงเรียนจึงมีแนวความคิดในการด าเนินการระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
โรงเรียนหนองนางพิทยาคมโดยใช๎หลักการพัฒนาแบบมีสํวนรํวม  กับผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกฝุาย  ประกอบด๎วย  
ครู  ผู๎ปกครองนักเรียน  เครือขํายผู๎ปกครอง  กรรมการสถานศึกษา  ชุมชนและนักเรียน        ในการรํวมมือ
พัฒนาระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนโรงเรียนหนองนางพิทยาคม 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 1.   การรู๎จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
   1.1  เอกสารงานทะเบียนของโรงเรียน 
   1.2  สมุดประจ าตัวนักเรียน  ปพ.6 
   1.3  สมุดระเบียนสะสม  ปพ. 8 
   1.4  การท าแบบประเมิน  SDQ  ฉบับนักเรียน และ ฉบับผู๎ปกครอง 
   1.4   เอกสารข๎อมูลนักเรียนอ่ืน ๆ  
   1.5   การออกเยี่ยมบ๎านนักเรียน 
   1.6   การสังเกต  พูดคุย ซักถาม และสัมภาษณ์นักเรียน 
 2.   การคัดกรองนักเรียน   โดยใช๎ แบบคัดกรองนักเรียน  และ จ าแนกการคัดกรองดังนี้ 
   2.1 กลุํมปกติ   
   2.2  กลุํมเสี่ยง / มีปัญหา  ในด๎านตําง ๆ  ดังนี้ 
     1)  ด๎านการเรียน 
     2)   ด๎านเศรษฐกิจ 
     3)   ด๎านการคุ๎มครองนักเรียน 
     4)   ด๎านสุขภาพรํางกาย 
     5)   ด๎านพฤติกรรม – อารมณ์ 
     6)  ด๎านยาเสพติด 
     7)   ด๎านเพศ 
 2.3   การสํงเสริมและพัฒนานักเรียน    กิจกรรมที่ด าเนินการได๎แกํ 
   1)   กิจกรรมโฮมรูม    ทุกเช๎าของทุกวัน  ระหวํางเวลา 08.20 – 08.30 โดยครูที่ปรึกษา 
   2)   กิจกรรมแนะแนว   สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง / ห๎องเรียน   โดยครูที่ปรึกษา 
   3)   กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  ได๎แกํ   กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู๎  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี    
ยุวกาชาด   กิจกรรมชุมนุม   อาทิ เชํน   ชุมนุมกีฬา    ชุมนุม ยสร. เป็นต๎น 
   4)   กิจกรรมสํงเสริมคุณธรรม    เป็นการเข๎าคํายปฏิบัติธรรมส าหรับนักเรียนทุกคน 
   5)   กิจกรรมทางวิชาการ  เชํน  การจัดแหลํงเรียนรู๎ให๎นักเรียนค๎นคว๎าความรู๎เพ่ิมเติมจาก
ห๎องสมุด  ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   และฐานการเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง ในยามวําง  และในชั่วโมงอิสระ   
การเข๎ารํวมแขํงขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์    การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์   การแขํงขันตอบปัญหา
สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน   การแขํงขันการตอบปัญหาทางด๎านกฎหมายเนื่องในวันระพี  เป็นต๎น 
   6)   กิจกรรมสํงเสริมด๎านกีฬา   เชํน  การสนับสนุนให๎นักเรียนเลํนกีฬาในยามวําง    การแขํงขัน
กีฬาภายในโรงเรียน   การรํวมแขํงขันกีฬากับหนํวยงานอ่ืน และ ในท๎องถิ่น 
   7)   กิจกรรมสํงเสริมด๎านดนตรี นาฎศิลป์พื้นเมือง   โดยน านักเรียนเข๎ารํวมแสดงผลงานกับ
ชุมชนอยํางตํอเนื่อง  และ  กิจกรรมตําง  ๆ  ในโรงเรียน 
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   8)   กิจกรรมอบรมธรรมะประจ าสัปดาห์   ทุกวันอังคารชั่วโมงสุดท๎าย  จะมีการอบรมนักเรียน
เพ่ือให๎ปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม  โดยครูเวรประจ าวันแตํละวันจะผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู๎ให๎การอบรม  และ 
มีการเชิญ พระสงฆ์มาบรรยายให๎ความรู๎แกํนักเรียนในบางครั้ง 
 2.4   การปูองกันและแก๎ไขปัญหานักเรียน 
   1)   ปัญหาด๎านการเรียน   โดยครูที่ปรึกษา   ครูประจ าวิชา   และ ครูกลุํมงานวัดและ
ประเมินผล รํวมกับผู๎ปกครอง และ นักเรียนรํวมกันแก๎ไขปัญหา  โดยการปูองกันวิธีหนึ่งคือ  การก าหนด
สัดสํวนคะแนนระหวํางปลายภาค เป็น  70 : 30  หรือ  80 :  20  (ข้ึนอยูํกับลักษณะรายวิชา)  และในการ
เก็บคะแนนระหวํางภาคเรียน  ก าหนดเกณฑ์การผําน เป็นร๎อยละ  70-80  เพ่ือให๎นักเรียนมีคะแนนเก็บ ร๎อย
ละ  50  ของคะแนนเต็ม  กํอนที่จะตัดสินผลการเรียน    และติดตามแก๎ไขปัญหาการเรียนของนักเรียนอยําง
ใกล๎ชิด 
   2)   ปัญหาด๎านเศรษฐกิจ   โดยครูที่ปรึกษา  ครูแนะแนว  และ  คณะกรรมการพิจารณา
นักเรียนให๎ได๎รับทุนการศึกษา  พิจารณาให๎การชํวยเหลือ   
   3)   ปัญหาด๎านพฤติกรรม    โดยครูที่ปรึกษา   ครูแนะแนว  รํวมกับ ครูกลุํมบริหารกิจการ
นักเรียน รํวมกับผู๎ปกครองนักเรียน  และเครือขํายผู๎ปกครอง รํวมกันให๎การชํวยเหลือและแก๎ไขปัญหานักเรียน 
   4)   ปัญหาอื่น  ๆ     โดยครทูี่ปรึกษา ครูที่เก่ียวข๎อง  เครือขํายผู๎ปกครอง  และผู๎ปกครอง
นักเรียนแก๎ไขปัญหาของนักเรียนรํวมกัน  เพื่อชํวยเหลือนักเรียนให๎สามารถเรียนรู๎ได๎อยํางเต็มความสามารถ 
  2.5.  การสํงตํอภายในโรงเรียน   โดยครูที่ปรึกษา    ครูแนะแนว    กลุํมบริหารวิชาการ                
กลุํมบริหารงานกิจการนักเรียน  และ ครูผู๎เกี่ยวข๎อง   
  2.6  การสํงตํอภายนอกโรงเรียน    สํวนใหญํจะเป็นปัญหาสุขภาพของนักเรียนที่มีโรคประจ าตัว   
 ซึ่งโรงเรียนจะสํงตํอไปยังโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลหนองนาง และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
ทําบํอ ตํอไป 
 

ผลการด าเนินงาน 
 1.  ครูมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนเพ่ิมข้ึน 
 2.  ครู  กรรมการสถานศึกษา  ผู๎ปกครองและนักเรียน  มีความพึงพอใจตํอการด าเนินงานระบบการ
ดูแลชํวยเหลือนักเรียนสูงขึ้น 
 3.  นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไมํพึงประสงค์ปรับลดลงทุกกลุํมพฤติกรรม 
 4.  โลํรางวัลรางวัลชนะเลิศการตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันระพี  จากส านักงานศาลเยาวชนจังหวัด
หนองคาย 
 5.  ตัวแทนจังหวัดหนองคายในการแขํงขันการตอบค าถามสารานุกรมไทยฉบับเยาวชนระดับภาค  
310 อี  ณ  จังหวัดอุดรธานี 
 6.  รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  จากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 7.  โลํรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม  “น้ ายาล๎างจานจากมะเฟือง”  ประเภทผลิตภัณฑ์คลังปัญญา          
ด๎านเด็กและเยาวชน โครงการคลังปัญญาพัฒนาผลิตภัณฑ์สูํ  OTOP  จังหวัดหนองคาย 
ปัจจัยความส าเร็จ 
 1.  การด าเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนควรมีคณะกรรมการก ากับ  นิเทศ ติดตาม  ประเมินผล
การท างานอยํางตํอเนื่อง  มีการให๎ขวัญและก าลังใจโดยผู๎บริหารโรงเรียน  และมีการประชุมรํวมกันของผู๎มีสํวน
ที่เก่ียวข๎องในระดับตําง ๆ  อยํางสม่ าเสมอ 
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 2.  ในการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนควรมีการพัฒนาในทุก ๆ  ด๎านไปพร๎อม ๆ  กัน  ให๎ครบ
วงจรเพื่อปูองกันปัญหาแทรกซ๎อนอื่น ๆ  ที่อาจเกิดข้ึนได๎ 
 3.  ควรจัดให๎ครูได๎ออกเยี่ยมบ๎านนักเรียนอยํางสม่ าเสมอ  ท าความเข๎าใจเพ่ือสร๎างการยอมรับระบบคัด
กรองนักเรียน  ให๎ผู๎ปกครองและชุมชนหรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎มีสํวนรํวมด าเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน 
ค าส าคัญ  (Keywords)   ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน  , การดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
ผู้น าส่งข้อมูล   นายวีระศักดิ์  มาตย์นอก   ผู๎อ านวยการโรงเรียนหนองนางพิทยาคม      
โทรศัพท ์ 0-4201-4470. โทรสาร : 0-4201-4502 
วันที่น าส่งข้อมูล วันที่ 3  ธันวาคม  2561 
 
4.5  โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 

ชื่อผลงาน   แนวทางการจัดการเรียนรู๎แบบองค์รวมบูรณาการสาระการเรียนรู๎ คุณลักษณะ 
                   อันพึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน ในการจัดการเรียนรู๎รายวิชาคณิตศาสตร์   
                   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

ปีท่ีด าเนินงาน  พ.ศ. 2560 
เจ้าของผลงาน นายโชคชัย  ศรีวิโรจนว์งศ์ ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม   
ความเป็นมา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545   
ได๎กลําวไว๎ใน มาตราที่ 23 , 24 และ 26  เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสรุปได๎วํา  ต๎องเน๎นความส าคัญทั้งความรู๎
และคุณธรรม  การจัดกระบวนการเรียนรู๎ต๎องบูรณาการความรู๎ด๎านตําง ๆ  เชํน  ความรู๎เกี่ยวกับตนเอง  ทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย  ทักษะในการประกอบอาชีพ
และการด ารงชีวิตอยํางมีความสุข  โดยต๎องผสมผสานสาระความรู๎เหลํานั้นให๎ได๎สัดสํวนสมดุลกัน  รวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  คํานิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว๎ในทุกวิชา และให๎สถานศึกษา
จัดการประเมินผู๎เรียน  โดยพิจารณาพัฒนาการของผู๎เรียน  ความประพฤติ  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
การรํวมกิจกรรมและการทดสอบ ควบคูํไปในกระบวนการเรียนการสอน  ตามความเหมาะสมในแตํละระดับ
และรูปแบบการศึกษา(ส านักนายกรัฐมนตรี, 2545:13) จุดหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุํง
พัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็น
จุดหมายเพ่ือให๎เกิดกับผู๎เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 1.  มีคุณธรรม จริยธรรม  และคํานิยมที่พึง
ประสงค์ เห็นคุณคําของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ 
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  2. มีความรู๎ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก๎ปัญหา การใช๎
เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย  4.  มี
ความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  5.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม  มีจิตสาธารณะที่มุํงท าประโยชน์และสร๎างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูํรํวมกัน
ในสังคมอยํางมีความสุข(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551:5)  
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จากการประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรของคณะครูโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม มีการประชุมยํอย
และศึกษาเอกสารข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องเป็นระยะตํอเนื่องมาตลอด และพบวําในกรณีของแนวทางการพัฒนาและ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน หากโรงเรียนด าเนินการพัฒนาและประเมิน
คุณลักษณะ สมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน โดยบูรณาการในกลุํมสาระการเรียนรู๎ 8 กลุํมสาระ ไปพร๎อมกับจัดใน
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  จัดโครงการเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน และ
ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน โดยสอดแทรกในกิจวัตรประจ าวัน เป็นความ
ยุํงยากในการประเมินและรวบรวมผลการประเมินจากกิจกรรมตํางๆ  ท าให๎คณะครูลงความเห็นวํา ควรยึด
แนวทางใดแนวทางหนึ่งเป็นหลัก ซึ่งเล็งเห็นวําการบูรณาการในกลุํมสาระการเรียนรู๎  8 กลุํมสาระ นําจะเป็น
แนวทางหลักที่สามารถพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะส าคัญของผู๎เรียนได๎อยําง
สมบูรณ์เพียงพอ  ส าหรับการพัฒนาคุณลักษณะ สมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน โดยจัดในกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  
จัดโครงการเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน และปลูกฝังคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ สมรรถนะส าคัญของผู๎เรียนโดยสอดแทรกในกิจวัตรประจ าวัน ก็ให๎ด าเนินการตามสภาพปกติของ
โรงเรียน ในกลุํมสาระคณิตศาสตร์ ผู๎รายงานเล็งเห็นวําหากมีการวิเคราะห์หลักสูตรสูํแผนการจัดการเรียนรู๎โดย
น าสาระการเรียนรู๎ บูรณาการเข๎ากับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะส าคัญของผู๎เรียนแบบองค์รวม จะท า
ให๎การพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน ไมํเป็นเรื่องที่แยกจากกันท า
ให๎เกิดความสะดวก และมีประสิทธิภาพ  จึงได๎จัดท าแนวทางการจัดการเรียนรู๎แบบองค์รวมบูรณาการสาระ
การเรียนรู๎  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญของผู๎ เรียน ในการจัดการเรียนรู๎รายวิชา
คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ขึ้น 
กระบวนการพัฒนางาน 
แนวคิด 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ปรับปรุงและพัฒนาจากหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 เพ่ือแก๎ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการใช๎หลักสูตรที่ผํานมาและเพ่ือ
ชํวยให๎การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ยึดหลักการและแนวคิดส าคัญคือ มีมาตรฐานการเรียนรู๎
เป็นเปูาหมายในการพัฒนาผู๎เรียน (Standards-based curriculum) โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานมีบทบาทหน๎าที่ในการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู๎ขึ้น มาตรฐานการเรียนรู๎มีความส าคัญส าหรับทุก
ฝุายที่เกี่ยวข๎องเชํนเดียวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  แตํก าหนดตัวชี้วัด สาระการ
เรียนรู๎แกนกลางเพื่อให๎ชัดเจนและสะดวกในการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนรู๎ 
 ดังนั้น  หากจะน าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียนบูรณาการเข๎าสูํแผนการ
จัดการเรียนรู๎ จึงต๎องมีการก าหนดเป็นตัวชี้วัด เพ่ือให๎สอดคล๎องกัน ส าหรับการก าหนดพฤติกรรมบํงชี้เพ่ิมขึ้นก็
เพ่ือเป็นแนวทางให๎ครูเห็นถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับตัวชี้วัดนั้นๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรม  ท าให๎งํายตํอ
ผู๎สอนที่จะน าไปใช๎ได๎เลยหรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมตามธรรมชาติวิชาของตน  
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ขั้นตอนการพัฒนา 
1. ก าหนดกรอบแนวคิดการน าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะส าคัญของผู๎เรียนมาบูรณาการ 

ในแผนการจัดการเรียนรู๎ ดังนี้ 
2. ก าหนดตัวชี้วัดและพฤติกรรมบํงชี้ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน  

ทีเ่หมาะกับธรรมชาติของกลุํมสาระคณิตศาสตร์(แสดงในเอกสารแนบท๎ายรายงาน) 
3. วิเคราะห์ความสอดคล๎องของสาระการเรียนรู๎  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญ

ของผู๎เรียน 
 

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล๎องของสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 กับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 

สาระการเรียนรู๎ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รักชาติ 
ศาสน์ 
กษัตริย์ 

ซื่อสัตย์
สุจริต 

มีวินัย 
ใฝุ

เรียนรู๎ 
อยูํอยําง
พอเพียง 

มุํงม่ัน
ในการ
ท างาน 

รักความ
เป็นไทย 

มีจิต
สาธารณะ 

 อัตราสํวน ร๎อยละ         
การวัด         

การน าเสนอข๎อมูล         
การแปลงทางเรขาคณิต         
ความเทํากันทุกประการ         
 
 

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล๎องของสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 กับสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน 

สาระการเรียนรู๎ 

สมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน 
ความสามารถ

ในการ 
สื่อสาร 

ความสามารถ
ในการคิด 

ความสามารถ
ในการ 

แก๎ปัญหา 

ความสามารถ 
ในการใช๎ 

ทักษะชีวิต 

ความสามารถ 
ในการใช๎
เทคโนโลยี 

 อัตราสํวน ร๎อยละ      
การวัด      

การน าเสนอข๎อมูล      
การแปลงทางเรขาคณิต      
ความเทํากันทุกประการ      

 
4. วิเคราะห์ความสอดคล๎องระหวําง สาระ  มาตรฐาน  ตัวชี้วัด  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ

สมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน เพ่ือก าหนดพฤติกรรมบํงชี้(จุดประสงค์น าทาง) ซึ่งเป็นพฤติกรรมบํงชี้แบบองค์รวม 
โดยมีบางพฤติกรรมบํงชี้จะสะท๎อนสาระการเรียนรู๎กับคุณลักษณะอันพึงประสงค์รํวมกัน  บางพฤติกรรมบํงชี้จะ
สะท๎อนสาระการเรียนรู๎กับสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียนรํวมกัน  ซึ่งเป็นการพัฒนาและประเมินแบบองค์รวม 
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5. จัดท าหนํวยการเรียนรู๎และแผนการจัดการเรียนรู๎ตามพฤติกรรมบํงชี้(จุดประสงค์น าทาง) มีการ
พัฒนาและประเมินทั้งความรู๎ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน ไปพร๎อมกันไมํแยก
สํวน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการด าเนินการ 

1. ได๎หนํวยการเรียนรู๎ 5 หนํวย แผนการจัดการเรียนรู๎ 21 แผน ที่มีกิจกรรมให๎นักเรียนปฏิบัติและมี
การวัดประเมินผลแบบองค์รวม อันเกิดจากการบูรณาการสาระการเรียนรู๎ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
สมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน  

2. ได๎แนวทางการจัดการเรียนรู๎แบบองค์รวมบูรณาการสาระการเรียนรู๎ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน ในการจัดการเรียนรู๎รายวิชาคณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  
  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประโยชน์ตํอตนเอง 
  มีแนวทางในการจัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับหลักสูตรในทุกด๎าน 
 ประโยชน์ตํอหนํวยงาน 
  ได๎น าเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู๎แบบองค์รวมบูรณาการสาระการเรียนรู๎ คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียนในการจัดการเรียนรู๎รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 
2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นตัวอยํางให๎กับคณะครูโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม จ านวน 31 คน 
เพ่ือน าไปปรับใช๎ และเป็นสํวนประกอบหนึ่งในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ปีพุทธศักราช 2561  โดยได๎
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สอบถามความคิดเห็นของคณะครูด๎วยแบบสอบถามแบบมาตรวัด ชนิด 5 ตัวเลือก พบวํา ในภาพรวมมีคําเฉลี่ย
ความคิดเห็นอยูํในระดับมากทุกด๎าน 
ปัจจัยความส าเร็จ 

การด าเนินการได๎รับการสํงเสริมสนับสนุนจากผู๎อ านวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนโคกคอน 
วิทยาคม  ในการท าการศึกษาวิจัย  โดยให๎ความรํวมมือในการศึกษาและตอบแบบสอบถาม 
ค าส าคัญ(Keywords) 
 แนวทางการจัดการเรียนรู๎แบบองค์รวมบูรณาการสาระการเรียนรู๎ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
สมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน 
ผู้น าส่งผลงาน นายโชคชัย  ศรีวิโรจนว์งศ์   
E-mail   chok2505@gmail.com    โทรศัพท์มือถือ  084 7953295  
วันที่น าส่งผลงาน   วันที่ 4  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561    
 
4.6 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 
                - 
5. สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช 
    5.1 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 
   ชื่อผลงาน  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย  
                 โดยใช๎เทคนิค  เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล(K W D L) 
   ปีท่ีด าเนินการ  2560 
   เจ้าของผลงาน    กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย    โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  
 

ความเป็นมา 
     โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จัดการเรียนการสอนตั้งแตํชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เขตพ้ืนที่บริการคือโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย  เขต 2  ที่อยูํในต าบลนาหนัง  อ าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย  จากรายงานผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 พบวํา โรงเรียนนา
หนังพัฒนศึกษา       มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากวําระดับประเทศ ต่ ากวําระดับจังหวัดและต่ ากวําระดับสังกัด ทุกกลุํม
สาระการเรียนรู๎   ซึ่งผลดังกลําวข๎างต๎นท าให๎ไมํเป็นที่พึงพอใจของคณะครู  ผู๎ปกครองและคณะกรรมการ
สถานศึกษาเป็นอยํางยิ่ง  โดยเฉพาะอยํางยิ่งกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  ซึ่งเป็นภาษาประจ าชาติยังมี
คุณภาพไมํเป็นที่นําพอใจ      ดังนั้น  จึงได๎หาวิธีการจัดการเรียนรู๎ในพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทยให๎สูงขึ้น    จึงได๎พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อใช๎ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํอไป  
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
เนื่องจาก สถาบันทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน) ได๎มีการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น 

พ้ืนฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  (O-NET)  เป็นประจ าทุกปี   วิชาภาษาไทย
เป็นอีกวิชาหนึ่งที่มีการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน     จึงได๎ใช๎กระบวนการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎รูปแบบการสอนแบบเทคนิค 
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เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D L) การสอนแบบเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D L) หรือ เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู 
ดี แอล (K W D L)  ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Ogle (1989) เพ่ือใช๎สอนและฝึกทักษะทางการอําน และตํอมาได๎พัฒนา
ให๎สมบูรณ์ข้ึน  โดย Carr และ Ogle ในปีถัดมา (1987) โดยยังคงสาระเดิมไว๎ แตํเพิ่มการเขียนผังสัมพันธ์ทาง
ความหมาย (Semantic Mapping) สรุปเรื่องท่ีอําน และมีการน าเสนอเรื่องจากผังอันเป็นการพัฒนาทักษะการ
เขียนและพูด นอกเหนือไปจากทักษะการฟัง และการอําน โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการสอนทักษะภาษา แตํ
สามารถน ามาประยุกต์ใช๎ในการเรียนวิชาอ่ืนๆ ที่มีการอํานเพ่ือท าความเข๎าใจ เชํน วิชาสังคมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต๎น เพราะวําผู๎เรียนจะได๎รับการฝึกให๎ตระหนักในกระบวนการการหาความ
เข๎าใจตนเอง การวางแผนการ   ตั้งจุดมุํงหมาย ตรวจสอบความเข๎าใจในตนเอง การจัดระบบข๎อมูล เพ่ือดึงมา
ใช๎ภายหลังได๎อยํางมีประสิทธิภาพ จึงมีประโยชน์ในการฝึกทักษะการอําน คิดวิเคราะห์ เขียนสรุป และน าเสนอ 
โดยมีขั้นตอนการเรียนการสอน    4 ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 K (What we know) นักเรียนรู๎อะไรบ๎างในเรื่องที่จะเรียนหรือสิ่งที่โจทย์บอกให๎ทราบมี
อะไรบ๎าง  
         ขั้นที่ 2 W (What we want to know) นักเรียนหาสิ่งที่โจทย์ต๎องการทราบหรือสิ่งที่นักเรียน 
ต๎องการรู๎  
 ขั้นที่ 3 D (What we do to find out) นักเรียนจะต๎องท าอะไรบ๎างเพ่ือหาค าตอบตามที่โจทย์
ต๎องการ หรือสิ่งที่ตนเองต๎องการรู๎  
 ขั้นที่ 4 L (What we learned) นักเรียนสรุปสิ่งที่ได๎เรียนรู๎  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ขั้นที่ 1 K (What we know) นักเรียนรู๎อะไรบ๎างในเรื่องที่จะเรียน 
หรือสิ่งที่โจทย์บอกให๎ทราบมีอะไรบ๎าง  

 

ขั้นที่ 3 D (What we do to find out) นักเรียนจะต๎องท าอะไรบ๎างเพ่ือหา
ค าตอบตามท่ีโจทย์ต๎องการ หรือสิ่งที่ตนเองต๎องการรู๎  

ขั้นที่ 4 L (What we learned) นักเรียนสรุปสิ่งที่ได๎เรียนรู๎  

การสอนแบบเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D L) 

ขั้นที่ 2 W (What we want to know) นักเรียนหาสิ่งที่โจทย์ต๎องการทราบ
หรือสิ่งที่นักเรียนต๎องการรู๎ 
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ผลการด าเนินงาน 
 1. วิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีคําเฉลี่ยสูงขึ้นจากปีการศึกษา  2559  จ านวน 9.85  คิด
เป็นร๎อยละ 20.40   แตํยังมีคําเฉลี่ยต่ ากวําระดับประเทศ  นอกจากนั้นยังพบวําคําคะแนนสูงสุดปีการศึกษา  
2560  เทํากับ 69  ต่ ากวําปีการศึกษา  2559  และคะแนนต่ าสุดปีการศึกษา  2560  เทํากับ 25  ซึ่งสูง
กวําปีการศึกษา  2559  แตํมีคําเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน  แสดงวําการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎เทคนิค  เค 
ดับเบ้ิลยู ดี แอล (K W D L) ท าให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

2. วิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   มีคําเฉลี่ยสูงขึ้นจากปีการศึกษา  2559  จ านวน  3.91  
คิดเป็นร๎อยละ 8.86   แตํยังมีคําเฉลี่ยต่ ากวําระดับประเทศ  นอกจากนั้นยังพบวําคําคะแนนสูงสุดปีการศึกษา  
2560  เทํากับ 73  ซึ่งสูงกวําปีการศึกษา  2559  และคะแนนต่ าสุดปีการศึกษา  2560  เทํากับ 21  ซึ่ง
สูงกวําปีการศึกษา  2559 เชํนเดียวกัน  แสดงวําการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎เทคนิค  เค ดับเบิ้ลยู ดี 
แอล (K W D L) ท าให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาด๎วยการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธสีอนของครูผู๎สอน 
2. เผยแพรํในโรงเรียน โดยน าเสนอในการประชุมครูที่โรงเรียน ระบบ PLC  และครูภาษาไทยสังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เพ่ือให๎ครูได๎ศึกษาแนวคิด  วิธีการ  สิ่งที่คาดวําจะได๎รับ  ไป
ปรับใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ของตนเอง  ซึ่งสามารถใช๎ได๎กับกลุํมสาระอ่ืนๆ ได๎ด๎วย 
 
ปัจจัยความส าเร็จ 
        1. นักเรียนให๎ความส าคัญและตั้งใจ รํวมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เป็นอยํางดี 
       2.  ผู๎บริหารให๎ความส าคัญและก ากับ  นิเทศ  ติดตามอยํางตํอเนื่อง 
       3.  มีสื่อการเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎  นักเรียนสามารถศึกษาค๎นคว๎าและหาค าตอบได๎ด๎วย
ตนเองผํานเครือขํายอินเทอร์เนตของโรงเรียน 
       4.  ใช๎กระบวนการจัดการเรียนรู๎ เทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล (K W D L) อยํางเป็นระบบ  นักเรียน       
มีความรับผิดชอบ 
ค าส าคัญ (Keywords)  เทคนิค  เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล(K W D L) 
ผู้น าส่งผลงาน โรงเรียนนาหนังพัฒนาศึกษา 
วันที่น าสํงผลงาน วันที่  3 เดือน ธันวาคม  ปี 2561  
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5.2  โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 
ชื่อผลงาน  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า 
ปีท่ีด าเนินงาน  ปีการศึกษา 2560 - 2561 
เจ้าของผลงาน  โรงเรียนรํมธรรมานุสรณ์ 
ความเป็นมา 
 กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นกิจกรรมที่กระตุ๎นให๎ผู๎เรียนแสดงพฤติกรรมออกไปในทิศทางที่เหมาะสม 
สังคมยอมรับในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและคุณธรรมพ้ืนฐาน 9 ประการ ประกอบด๎วย ขยัน ประหยัด 
ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ าใจ กตัญญู และมีทักษะเกี่ยวกับโรงเรียสุจริต ประกอบด๎วย มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยูํอยํางพอเพียง จิตสาธารณะ รวมถึงปลูกฝังให๎ผู๎เรียนมีความจงรักภักดีตํอ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีส านึกในความเป็นไทย การปฏิบัติตนให๎ถูกกาลเทศะ การอยูํรํวมกันกับผู๎อ่ืน
อยํางมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรงและมีจิตใจที่สมบูรณ์ ตลอดทั้งเป็นบุคคลที่ดีของสังคม โดยน๎อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใช๎เป็นแนวปฏิบัติและหลักไตรสิกขา ได๎แกํ ศีล สมาธิ และปัญญามาใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
ขั้นตอนการพัฒนา 

1.1  ประชุมแตํงตั้งคณะกรรมการท างาน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ในการด าเนินการโครงการวิถีพุทธตาม       
อัตลักษณ์ 29 ประการ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1.2  พัฒนากิจวัตรประจ าวัน ได๎แกํ 
1) ด๎านวินัย  ฝึกให๎นักเรียนสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์มาโรงเรียน ให๎เคารพกฎ 

จราจร และการเดินเข๎า-เดินกลับจากโรงเรียนให๎เป็นแถว อยํางมีระเบียบ 
2) ด๎านความรับผิดชอบ ฝึกฝนให๎นักเรียนรับผิดชอบในตนเอง และมอบหมายเขตพ้ืนที่ปรนนิบัติ 

สถานที่ให๎กับนักเรียนในแตํห๎องเรียน  ฝึกให๎นักเรียนรํวมรับผิดชอบตํอสํวนรวม การเก็บจานอาหารหลัง
รับประทานเสร็จที่โรงอาหาร การรํวมคัดแยกขยะกํอนทิ้ง และการประกวดห๎องเรียนสีขาวในแตํละเดือน 

3) ด๎านความซื่อสัตย์ สุจริต ความกตัญญูกตเวที โรงเรียนปลูกฝังให๎นักเรียนมีความจริงใจ และการ 
ปฏิบัติตนที่เหมาะสมตํอความสัมพันธ์ในรูปแบบตํางๆ เชํน เพ่ือน บิดา มารดา ครู ศิษย์ ให๎ความเคารพใน
ตนเองและผู๎อื่น การแสดงออกถึงความกตัญญูตํอบุคคลตํางๆ สํงผลให๎นักเรียนสามารถน าไปบันทึกในสมุด
บันทึกความดีของนักเรียน 

4) ด๎านการประหยัดและอดออม ครูที่ปรึกษาในแตํละห๎องชี้แจงให๎นักเรียนเห็ฯความส าคัญและ 
ประโยชน์จากกออม และท าบัญชีฝากประจ าห๎อง นอกจากนี้โรงเรียนยังเน๎นให๎นักเรียนชํวยกันดูแลรักษา
ทรัพย์สินสํวนรวมรํวมกัน เชํน โต๏ะเรียน ไฟฟูา พัดลม 

5) ด๎านพุทธศาสนิกชนที่ดี โดยมีกิจกรรมน าเสนอพุทธศาสนสุภาษิตหน๎าเสาธงทุกวัน ทุกระดับชั้น 
หมุนเวียนกันวันละ 1 เรื่อง และก าหนดให๎นักเรียนทุกคนจะต๎องมีพุทธศาสนสุภาษิตประจ าใจอยํางน๎อยคนละ 
1 พุทธศาสนสุภาษิต 

1.3  กิจกรรมประจ าสัปดาห์  ก าหนดให๎ทุกวันพฤหัสบดี เป็นวันวิถีพุทธของโรงเรียน  ครูและ
นักเรียนสวมเสื้อสีขาว สวดมนต์  ไหว๎พระและนั่งสมาธิในตอนเช๎าอยํางพร๎อมเพียง และในคาบเรียนคาบ
สุดท๎ายรํวมกันท ากิจกรรมสวดมนต์สารภัญญะหรือเชิญพระวิทยากรให๎ความรู๎ตามโอกาสอันสมควร 
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1.4  กิจกรรมเข๎าคํายคุณธรรม  เพื่อพัฒนาความเพียรพยายาม ความอดทน และการแสดงออกอยําง
เหมาะสมในการอยูํรํวมกัน นักเรียนจะได๎ฝึกฝนโดยการปฏิบัติตนอยํางเครํงครัดเป็นเวลา 3 วัน 

ผลการด าเนินงาน 
1.4  นักเรียนปฏิบัติตนในการใช๎ชีวิตประจ าวันได๎อยํางเหมาะสม 
1.5  นักเรียนมีความรับผิดชอบตํอตนเองและสํวนรวมมากข้ึน 
1.6  โรงเรียนมีอัตลักษณ์คือ ความอํอนน๎อม ถํอมตน  และปฏิบัติตนตามวิถีพุทธที่ดี 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ประโยชน์ตํอตนเอง 
 1)  นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต๎นของศาสนาที่ตนเอง 

นับถือ 
 2)  รู๎จักใช๎ทรัพยากรสิ่งของสํวนตนและสิ่งของสํวนรวมอยํางค๎ุมคํา 
 3)  มีความเพียร พยายาม ขยัน อดทน รอบคอบสามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ 
 4)  มีความม่ันใจ กล๎าแสดงออกอยํางเหมาะสมและให๎เกียรติผู๎อ่ืน 
2.  ประโยชน์ตํอสถานศึกษา 
      โรงเรียนได๎ผํานการรับรองการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าในปีการศึกษา  

2561 
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

1. ผู๎บริหารมีการสํงเสริม สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมที่ชัดเจน 
2. บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ชุมชนและบุคคลที่เกี่ยวข๎องให๎ความรํวมมือเป็นอยํางดี 
3. มีการน าแผนสุํการปฏิบัติจริง 

ค าส าคัญ ( Keywords )  วิถีพุทธชั้นน า 
ผู้ส่งผลงาน  นางประรารี   สกุล  ค าเมืองแพน 
Email: Krucomcute55@gmail.com  โทรศัพท์ 0-8857-3313-0 
วันที่น าส่งผลงาน  วันที่  3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561  
 
5.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 

- 
5.4 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 

- 
5.5 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 

- 
 
 
 
 

mailto:Krucomcute55@gmail.com%20%20โทร
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6. สหวิทยาเขตเบญจพิทย์ 
 

    6.1 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 
    ชื่อผลงาน การบริหารสถานศึกษาและการรับรู๎การสนับสนุนการปฏิบัติงานที่สํงผลตํอประสิทธิผลการสอน
ของ   ครู โรงเรียนนาดีพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
    ปีท่ีด าเนินงาน  ปี 2559-2561 
   เจ้าของผลงาน  นายรังสรรค์  จันทจร ผู๎อ านวยการโรงเรียนนาดีพิทยาคม 

- 
6.2 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 
     ชื่อผลงาน สืบสานดนตรีไทย 
     ชื่อเจ้าของผลงาน นายปัญญา  ไขํพรมราช กลุํมสาระการเรียนรู๎ ศิลปะ  
      โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม    
 

  ความเป็นมา 
 

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม มุํงมั่นพัฒนาบุคลากรและนักเรียนให๎มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
บน พ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นประชาธิปไตย เตรียมพร๎อมสูํประชาคมอาเซียนและสังคมโลก 
น๎อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกระบวนการเรียนรู๎และมีทักษะการใช๎เทคโนโลยีเพ่ือมุํงสูํ ความ
เป็นพลโลกสูํวิถีมาตรฐานสากล มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวมทั้งสนับสนุน สํงเสริม ชุมชน
ให๎มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา รํวมอนุรักษ์สาน/เผยแพรํ พัฒนาแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น ใน
สถานศึกษาให๎เป็นที่รู๎จักท้ังนี้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมคุณภาพผู๎เรียนอยํางหลากหลายตามความ 
ถนัดและความสามารถของผู๎เรียน กิจกรรมสํงเสริมและสืบสานนาฏศิลป์ไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมผู๎เรียนด๎านดนตรี จากสภาพปัจจุบันสังคมไทยได๎
มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว การสื่อสารไร๎พรมแดนในศตวรรษที่ 21 จะเห็นวําดนตรีและศิลปะการแสดง
วัฒนธรรมของตํางชาติก าลังเผยแพรํและมีการยอมรับ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันทั่วโลก ดังนั้นเราควรปลูกฝัง
และสร๎างจิตส านึกที่ดีให๎กับเยาวชนรุํนใหมํให๎มี ความภูมิใจและมองเห็นคุณคําชองศิลปวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็น
มรดกอันล้ าคําของชาติซึ่งก าลังจะถูกลบเลือนและ สูญหายไปโดยเฉพาะ ดนตรีไทย ที่ได๎รับการสืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษปรมาจารย์ ผู๎เชี่ยวชาญ ทางด๎านนาฏศิลป์ที่คิดประดิษฐ์ไว๎จากรุํนสูํรุํนจนมาถึงปัจจุบัน กลําวได๎วํา
ศิลปะดนตรีที่แสดง ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยูํ การแสดงที่เป็นแบบแผนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท๎องถิ่นในแตํละภาค
ของชาติไทย โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม ได๎เล็งเห็นความส าคัญของศิลปะดนตรีไทย จึงตระหนักถึง
คุณคําใน การอนุรักษ์ สํงเสริมและสืบสานให๎คงอยูํสืบไป ทั้งนี้ประกอบกับความต๎องการของนักเรียน 
ผู๎ปกครอง ชุมชน และหนํวยงานตํางๆที่เกี่ยวข๎อง จึงได๎มีการเสนอให๎จัดกิจกรรมสํงเสริมและสืบสานดนตรีไทย
ไทยตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นเพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ เข๎าใจและ
มองเห็นความถนัดและความสามารถของตนเอง มีสุนทรียศาสตร์ทางด๎านอารมณ์ สังคมและสติปัญญา กล๎า
แสดงออกอยํางอิสระในทางท่ีถูกต๎องอยํางสร๎างสรรค์บนพ้ืนฐานชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปลูกฝัง/ซึมซับ/สร๎างจิตส านึก  
1.1 ศึกษาสภาพปัญหาและความต๎องการในปัจจุบันของนักเรียน ผู๎ปกครอง ชุมชนและ หนํวยงานที่

เกี่ยวข๎อง รวมทั้งบริบทของครูและสถานศึกษา  
1.2 ให๎นักเรียนศึกษาค๎นคว๎าหาความรู๎ด๎วยตนเองจากการดูการแสดงนาฏศิลป์จากแหลํง เรียนรู๎ตํางๆ 

เชํน ห๎องนาฏศิลป์,ห๎องสมุด,แผํนวีดีทัศน์,อินเทอร์เน็ต เป็นต๎น  
2. ฝึกฝนจนช านาญ  

2.1 นักเรียนเรียนรู๎และฝึกทักษะการแสดงนาฏศิลป์ไทยโดยฝึกทักษะพื้นฐาน (จากงําย ไปสูํยาก) ตาม
ขั้นตอน กระบวนการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์  

2.2 ฝึกทักษะการเลํนดนตรีไทยอยํางสม่ าเสมอตํอเนื่องเมื่อมีเวลาวําง (ท าซ้ าจนเกิด ความช านาญ) 
สามารถเลํนดนตรีได๎อยํางถูกต๎องจนเกิดความแมํนย า  

2.3 นักเรียนสามารถน าความรู๎ที่ได๎รับมาสร๎างสรรค์งานดนตรีไทยในรูปแบบตํางๆได๎และ สามารถน า
ความรู๎ที่ได๎รับไปปรับประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน บูรณาการกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืนที่มีงานดนตรีไทย
เกี่ยวข๎องตามโอกาสตํางๆหรือวันส าคัญของโรงเรียน 
3. ขั้นน าเสนอผลงาน  

3.1 น าเสนอผลงานผํานกิจกรรม/วันส าคัญตํางๆ ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา   
3.2 เข๎ารํวมประกวดแขํงขันกิจกรรมตํางๆที่หนํวยงานจัดขึ้น  
3.3 ปรับปรุงพัฒนาครู นักเรียนรํวมกันประเมินโดยบอกจุดเดํน จุดด๎อยในการแสดง น าผลที่ได๎รับมา

หาสาเหตุ ข๎อบกพรํอง และแนวทางการแก๎ไขรวมทั้งวางแผนเพ่ือพัฒนาตํอไป 
 

ปลูกฝัง/ซึมซับ/สร้างจิตส านึก 

ฝึกฝนจนช านาญ 

ผลงานที่ประสบความส าเร็จ 
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ผลการด าเนินงาน 
นักเรียนมีความสามารถในการแสดงดนตรีไทยสูงขึ้น สํงผลให๎ผลงานการแสดงดนตรีไทยของนักเรียน 

เป็นที่รู๎จักและได๎รับการยอมรับสนับสนุนจากชุมชน บุคคลทั่วไปและ หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง   
1. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมขับร๎องเพลงไทย ระดับ ม.๔ - ม.๖ งานศิลปหัตถกรรม 

นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 6๖ ปีการศึกษา 2559 
2. รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันเดี่ยวฆ๎องวงเล็ก  ระดับชั้น ม.๑ - ม.3 งานศิลปหัตถกรรม 

นักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 
3. รางวัลเหรียญทองการแขํงขันวงปี่พาทย์ไม๎นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.๑-ม.๖ งาน 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 
4. รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันวงอังกะลุง ม.๑-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ 

ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 
5. รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันเดี่ยวระนาดเอก ระดับ ม.๔ - ม.๖ งานศิลปหัตถกรรม 

นักเรียนระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6๗ ปีการศึกษา 25๖๐ 
6. รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันเดี่ยวฆ๎องวงเล็ก  ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรม 

นักเรียนระดับภาคตะวะนออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 
7. รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันวงอังกะลุง ม.๑-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 
8. รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันเดี่ยวระนาดเอก ระดับ ม.๔ - ม.๖ งานมหกรรม 

ความสามารถทาง ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ครั้ง 68  ปีการศึกษา 
25๖1 

9. รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันเดี่ยวระนาดทุ๎ม ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรม 
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ครั้ง 68   
ปีการศึกษา 25๖1 

10. รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันเดี่ยวระนาดทุ๎ม ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานมหกรรม 
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ครั้ง 68   
ปีการศึกษา 25๖1 

11. รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันเดี่ยวฆ๎องวงเล็ก ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานมหกรรม 
ความสามารถทาง ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ครั้ง 68 ปีการศึกษา  
25๖1   

12. รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันการขับร๎องเพลงไทย ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานมหกรรม 
ความสามารถทาง ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ครั้ง 68  
ปีการศึกษา 25๖1 
                     13. รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันวงอังกะลุง ม.๑-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง 
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ครั้ง 68  ปีการศึกษา 25๖1 
  14. นักเรียนแสดงในการจัดกิจกรรมวันส าคัญตํางๆที่สถานศึกษาและชุมชนจัดขึ้นตามโอกาส
ที ่หนํวยงานตํางๆขอความรํวมมือ ความอนุเคราะห์ เชํน งานลอยกระทง, งานที่ได๎รับความขออนุเคราะห์จาก
โรงเรียนใกล๎เคียง เป็นต๎น  

 



วิธีปฏิบัติที่ดี โรงเรียนในสังกัด สพม. 21                                    51 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ด๎านผู๎เรียน สามารถแสดงดนตรีไทยตามงานและวันส าคัญตํางๆ ทั้งในสถานศึกษาและ นอก

สถานศึกษา กล๎าคิดแก๎ไขสถานการณ์เฉพาะหน๎าบนเวทีการแสดงได๎ และแสดงออกอยํางสร๎างสรรค์จาก การใช๎
เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ ฝึกฝนจนเกิดทักษะความช านาญ มีความมั่นใจและภูมิใจในตนเอง เล็งเห็น และ
ตระหนักในคุณคําของศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย รํวมกันอนุรักษ์สืบสานและเผยแพรํศิลปวัฒนธรรม ใน
ท๎องถิ่นและวัฒนธรรมของชาติโดยยึดหลักพ้ืนฐานชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2. ด๎านครู ปฏิบัติตนเป็นผู๎น าในการอนุรักษ์สืบสานดนตรีไทยสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎ เกิดผล
กับนักเรียนอยํางมีประสิทธิภาพ น าผลงานของนักเรียนบูรณาการกับกิจกรรมวันส าคัญตํางๆทั้งภายใน 
สถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา จนท าให๎ผลงานการจัดกิจกรรมดังกลําวท าให๎ครูเป็นที่ยอมรับจากชุมชน 
และหนํวยงานอื่นได๎เป็นอยํางดี  

3. ด๎านชุมชน ผู๎ปกครองและคนในชุมชนให๎การสนับสนุนการแสดงของนักเรียนมีความภาคภูมิใจใน  
ตัวบุตรหลานของตน จากผลส าเร็จด๎านการแสดงดนตรีไทยที่มีโอกาสน าเสนอผลงานการแสดงทางสื่อตํางๆ  
น าชื่อเสียงสูํชุมชนและสถานศึกษา  
ปัจจัยความส าเร็จ 

1.  ผู๎บริหารสถานศึกษาให๎การสนับสนุนสํงเสริมด๎านงบประมาณและให๎ก าลังใจอยํางเต็มที่  
2. ครูทุกคนให๎ความรํวมมือรํวมใจอยํางเต็มความสามารถ  
3. นักเรียนให๎ความรํวมมือและมีความพร๎อมในการจัดกิจกรรม  
4. ผู๎ปกครอง ชุมชน หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องชื่นชมยินดีพร๎อมให๎การสนับสนุนกิจกรรมตํางๆ ของ 

สถานศึกษา 
     5. ผู๎เรียนเข๎าใจถึงความส าคัญของดนตรีไทยและน ามาพัฒนาความสามารถของตนอยํางเต็ม 
ความสามารถ  

6. ครูต๎องสํงเสริมปลูกฝังสร๎างจิตส านึกที่ดีเกี่ยวกับการสืบสานดนตรีไทยบนพ้ืนฐานชีวิตตาม หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

7. ครูจะต๎องปลูกฝังให๎นักเรียนมีความภูมิใจในด๎านดนตรีไทยและสามารถแสดงอยํางอยําง สร๎างสรรค์ 
6.4 ครูจะต๎องชํวยเหลืออบรมสั่งสอนให๎ผู๎เรียนเกิดความพึงพอใจในการเข๎ารํวมกิจกรรมด๎านดนตรีไทย 
ค าส าคัญ (Keywords)  สืบสานดนตรีไทย 
ผู้น าส่งผลงาน  นายปัญญา  ไขํพรมราช      กลุํมสาระการเรียนรู๎ ศิลปะ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 
โทรศัพท์ , โทรสาร 042-0195107 
วันที่น าส่งผลงาน   3 ธันวาคม 2561 
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6.3  โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 
ชื่อผลงาน  การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ของนักเรียน 

แบบมีสํวนรํวมด๎วยกิจกรรม “โรงเรียนสวยด๎วยมือเรา” 
           ปีท่ีด าเนินงาน ปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 
           ชื่อเจ้าของผลงาน  กลุํมงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล๎อม  โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 
 ความเป็นมา 

 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคมมีพ้ืนที่ด๎านหลังติดกับแมํน้ าโขง และด๎านหน๎าติดกับถนนหลัก  
เส๎นทางหนองคาย-บึงกาฬ ซึ่งพ้ืนที่โรงเรียนมีเนื้อที่ขนาดใหญํ ยากแกํการดูแลรักษาความสะอาดได๎อยํางทั่วถึง
ของลูกจ๎างประจ า  ท าให๎บริเวณรอบๆ โรงเรียนไมํสะอาด และไมํเป็นระเบียบเรียบร๎อย และมีการเพิ่มข้ึนของ
ขยะที่เป็นปัญหาใหญํ ที่มีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมทั้งในระดับจุลภาคและมหาภาค  โรงเรียนประชาบดี 
พิทยาคม ได๎สนับสนุนการด าเนินโครงการพัฒนาสภาพแวดล๎อมท่ีเอ้ือตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนแบบมีสํวนรํวม 
ด๎วยกิจกรรม “โรงเรียนสวยดว๎ยมือเรา” โดยริเริ่มโครงการขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน นั้น ถือ
วําเป็นโครงการที่ดีอีกโครงการหนึ่งที่จะสํงเสริมให๎โรงเรียน ด าเนินกิจกรรม รักษาความสะอาด และสวยงาม  
มีแหลํงเรียนรู๎ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่ดี นักเรียนมีรายได๎จากการน าขยะมาเปลี่ยนให๎เป็นเงิน
ออมของห๎องในระหวํางเรียน  รู๎จักการคัดแยกขยะในรูปแบบธนาคารขยะรีไซเคิล  มีระเบียบวินัย มีจิตอาสา 
รู๎จักหน๎าที่ของตนเองในกิจกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม  ครูและนักเรียนมีความสามัคคี และรู๎
คุณคําของสิ่งแวดล๎อมภายในโรงเรียนและชุมชน ปลูกฝังจิตส านึก การลด คัดแยกขยะ และน าขยะกลับมาใช๎
ประโยชน์ใหมํในสถานศึกษา สร๎างกระบวนการเรียนรู๎แกํผู๎เรียนผํานกิจกรรมตํางๆ และสํงเสริมการมีสํวนรํวม
ของผู๎เรียนในการจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อม ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งสอดคล๎องกับนโยบาย 
ด๎านบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมของจังหวัดหนองคาย “เป็นเมืองนําอยูํ เปิดประตูสูํอาเซียน” และ นโยบายด๎าน
บริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน “โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
ZERO WASTE SCHOOL” การด าเนินโครงการโรงเรียนสวยด๎วยมือเรา สํงผลตํอสภาพแวดล๎อมท้ังในพ้ืนที่
บริเวณสนาม รอบอาคาร ภายในอาคารตํางๆ และในห๎องเรียน ให๎มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร๎อย 
สวยงามอยูํตลอดเวลา เป็นลักษณะของสภาพแวดล๎อมที่ดี มีความเหมาะสมและสามารถเอ้ือตํอการเรียนรู๎ของ
นักเรียนได๎เป็นอยํางดี การพัฒนาสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ของโรงเรียน จึงนับได๎วํามีความส าคัญ 
อยํางยิ่งตํอการจัดการศึกษาเพราะสามารถสํงเสริมให๎นักเรียน ได๎เรียนรู๎อยํางมีความสุข เต็มตามศักยภาพ  
และมีลักษณะนิสัยที่ดีงาม  โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม จึงได๎ด าเนินโครงการ “โรงเรียนสวยด๎วยมือเรา”  
มาอยํางตํอเนื่อง เพ่ือให๎โรงเรียนมีความสะอาด ความเป็นระเบียบสวยงาม นําอยูํ นํามอง ตํอผู๎ที่พบเห็นและ
ชุมชน เอื้อตํอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเป็นการบูรณาการเข๎ากับหลักสูตรการเรียนการสอนที่
มุํงเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ จากการเข๎ารํวมกิจกรรมในโครงการด๎วยตนเอง จะท าให๎นักเรียนมีพัฒนาการทางด๎าน
รํางกาย อารมณ์  สังคม และสติปัญญา อีกทั้งยังเป็นการสร๎างจิตส านึกความมีวินัย ในการพัฒนาความสะอาด 
สร๎างความเป็นระเบียบเรียบร๎อย เกิดความรักความสามัคคี  และมีทักษะในการอยูํรํวมกับผู๎อื่นในสังคมได๎อยําง
มีความสุข และเป็นวิธีปฏิบัติที่ดีตํอไป 
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ขั้นตอนการพัฒนางาน 
โรงเรียนมีการขับเคลื่อนโรงเรียนสวยด๎วยมือเรา ด๎วยกิจกรรมจิตอาสาประชาบดีรํวมใจใสํใจ

สิ่งแวดล๎อม โดยยึดกระบวนการ PAOR  เป็นหลักในการด าเนินการ ดังนี้ 
๑. ขั้นวางแผน (Plan)  คือ การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต๎องการ  แล๎วประชุม 

ปรึกษาหารือผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องเพ่ือจัดท ากิจกรรม และเสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติตํอผู๎บริหารโรงเรียน 
๒. ขั้นปฏิบัติการ (Act)  คือ  การออกค าสั่งโรงเรียนเพ่ือด าเนินกิจกรรมให๎มีคณะท างาน 

อยํางเป็นรูปธรรม แล๎วด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว๎ ดังนี้ 
 นักเรียนโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม  ตั้งแตํชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  

ชํวยกันดูแลรักษาความสะอาดในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ในชํวงเวลา ๑๕.๔๐ - ๑๖.๐๐ น. โดยการแบํงเขต
บริเวณท่ีรับผิดชอบในระดับชั้นตําง ๆ   ดังนี้ 

 ๒.๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ รบัผิดชอบบริเวณรอบอาคารนาคา (โรงฝึกงานคหกรรม –  
อุตสาหกรรม) 

 ๒.๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒ รับผิดชอบบริเวณสวนหยํอม  ถนนหน๎าอาคารเปงจานนคร  
(อาคาร ๒) 

 ๒.๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๓ รับผิดชอบบริเวณรอบอาคารนาคราช ถนนหน๎าอาคาร (อาคาร 
ศิลปะ) 

 ๒.๔  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๔ รับผิดชอบบริเวณเรือนรับเยี่ยม สวนหยํอม หลังอาคารเปงจาน 
นคร (อาคาร ๒) 

 ๒.๕  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑  รับผิดชอบบริเวณรอบอาคารพระแมํประชาบดี 
 ๒.๖  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒  รับผิดชอบบริเวณสวนหยํอม  ถนนหน๎าอาคาร ๑  

(อาคารสีแสด) 
 ๒.๗  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๓  รับผิดชอบบริเวณแนวถนน  เกาะกลางถึงประตูรั้วโรงเรียน 
 ๒.๘  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๔  รับผิดชอบบริเวณสวนหยํอม  ข๎างอาคารโพนแพง (อาคาร ๑) 
 ๒.๙  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ รับผิดชอบบริเวณหน๎าสนามวอลเลย์บอล  หน๎าอาคารเปงจาน 

นคร (อาคาร ๒) 
 ๒.๑๐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒  รับผิดชอบบริเวณหอพระและหน๎าโรงเรียนทั้งสองด๎าน 
 ๒.๑๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓  รับผิดชอบบริเวณโรงอาหาร  รอบโรงอาหาร  
 ๒.๑๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๔  รับผิดชอบบริเวณสวนหยอํม  ข๎างอาคารเปงจานนคร 
(อาคาร ๒)  ด๎านทิศตะวันตก  บริเวณสวนไผํ  ปุากฤษณา  รอบโรงขยะ 
 ๒.๑๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ รับผิดชอบบริเวณหอประชุมหนองทรง  รอบหอประชุม   

ห๎องส๎วมนักเรียน  หลังหอประชุม  
 ๒.๑๔  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒ รับผิดชอบบริเวณรอบห๎องส๎วมนักเรียนหลังอาคารโพนแพง  

(อาคาร ๑)  ถนนหลังอาคาร ๑ โรงรถ  
 ๒.๑๕  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ รับผิดชอบบริเวณเสาธง  ลานเสาธง  ศาลาหน๎าอาคาร 

พระแมปํระชาบดี  
 ๒.๑๖  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒ รับผิดชอบบริเวณสนามฟุตซอลล์  สวนปุาไม๎เนื้อแข็ง  
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 ๒.๑๗  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ รับผิดชอบบริเวณโรงพลศึกษาโนนโพธิ์ทอง   
รอบบริเวณโรงพลศึกษาโนนโพธิ์ทอง     

 ๒.๑๘  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ รับผิดชอบบริเวณแนวถนน  เกาะกลางถนนตั้งแตํ ๔ แยก 
หน๎าอาคารโพนแพงเข๎าปุาสัก 

๓. ขั้นสังเกตการณ์ (Observe)  โดยการด าเนินการก ากับ ดูแล ติดตาม กิจกรรมขับเคลื่อน 
หลักให๎ด าเนินงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบคณะกรรมการ ประกอบด๎วย ที่ปรึกษา และคณะกรรมการ
นักเรียนเป็นหลัก 

๔. ขั้นสะท๎อนผลการปฏิบัติงาน (Reflect)  โดยคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงาน 
และปรับปรุงงานอยํางตํอเนื่อง แล๎วรายงานผลการด าเนินงานเพื่อปรับปรุงระบบงานตํอไป โดยการสังเกตุ
ผลผลิต (Outputs) ถ๎าโรงเรียนมีภูมิทัศน์และแหลํงเรียนรู๎พร๎อมใช๎งานอยํางมีประสิทธิภาพ มากกวําร๎อยละ 
๘๐ และมีผลลัพธ์ (Outcomes) คือ ครูและนักเรียนมีระเบียบวินัยเกิดความสามัคคีในหมูํคณะ ดังนั้นสํงผลตํอ
ด าเนินการได๎ในระดับยอดเยี่ยม   

 
ผลการด าเนินงาน 

๑.  สํงเสริมให๎เกิดการพัฒนาอยํางยั่งยืนในหลายด๎าน  คือ  โรงเรียนมีภูมิทัศน์ท่ีสะอาด และสวยงาม 
มีแหลํงเรียนรู๎ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่ได๎มาตรฐาน  นักเรียนมีรายได๎จากการน าขยะมา
เปลี่ยนให๎เป็นเงินออมของห๎องในระหวํางเรียน  มีระเบียบวินัย มีจิตอาสา รู๎จักหน๎าที่ของตนเองในกิจกรรมการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม  ครูและนักเรียนมีความสามัคคี และรู๎คุณคําของสิ่งแวดล๎อมภายในโรงเรียนและ
ชุมชน  

๒.  โรงเรียนได๎รับการชื่นชมและยอมรับจากชุมชน สังคม ด๎านสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียน
การสอน รํมรื่น สะอาด นําอยูํนําใช๎บริหาร เชํน รางวัล ๕ รกั ประเภทสถานศึกษา ระดับจังหวัดหนองคาย  
ด๎านรักสิ่งแวดล๎อม รักวินัย และรักสามัคคี จากผู๎วําราชการจังหวัดหนองคาย เป็นต๎น 

๓.  กลายเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ โรงเรียนสวยด๎วยมือเรา 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
ประโยชน์ตํอตนเอง  

 ได๎ขับเคลื่อนภารกิจหลักของกลุํมงานอาคารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อมให๎สามารถ 
ด าเนินงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ตามาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา สํงผลตํอการประเมินผล
การปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ อยูํในระดับ ยอดเยี่ยม 

ประโยชน์ตํอหนํวยงาน 
 ๑. โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ได๎รับรางวัล ชนะเลิศ “Best Practice” ในระดับเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  
๓. โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ได๎รับคัดเลือกให๎น าเสนอและจัดนทรรศการ การบริหาร 

จัดการขยะ โรงเรียนปลอดขยะ (OBEC ZERO WASTE SCHOOL) ในระดับภูมิภาค ภายใต๎ษโครงการ
ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษาสูํการปฏิบัติที่ยั่งยืน ประเทศไทยไร๎ขยะ “โรงเรียนปลอดขยะ
สัญจร ๒๕๖๐” ณ โรงแรม อวานี ขอนแกํน ระหวํางวันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๖๐   
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  ๓. โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ได๎รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสถานศึกษา ระดับจังหวัด 
หนองคาย  ด๎าน รักสิ่งแวดล๎อม จากการประเมินสถานศึกษา/วัด ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามนโยบาย ๕ 
รัก ประกอบด๎วย รักสะอาด รักสุขภาพ รักสิ่งแวดล๎อม รักวินัย และรักสามัคคี 

4. โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ได๎รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสถานศึกษา ระดับจังหวัด 
หนองคาย  ด๎าน รักวินัย จากการประเมินสถานศึกษา/วัด ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามนโยบาย ๕ รัก 
ประกอบด๎วย รักสะอาด รักสุขภาพ รักสิ่งแวดล๎อม รักวินัย และรักสามัคคี 

๕. โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ได๎รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสถานศึกษา ระดับจังหวัด 
หนองคาย  ด๎าน รักสามัคคี จากการประเมินสถานศึกษา/วัด ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามนโยบาย ๕ รัก 
ประกอบด๎วย รักสะอาด รักสุขภาพ รักสิ่งแวดล๎อม รักวินัย และรักสามัคคี 

๖. โรงเรียนประชาบดีพิทยาคมได๎รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท สถานศึกษา ระดับอ าเภอ จาก 
การประเมินสถานศึกษา/วัด ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามนโยบาย ๕ รัก ประกอบด๎วย รักสะอาด รัก
สุขภาพ รักสิ่งแวดล๎อม รักวินัย และรักสามัคคี 

 
ปัจจัย/เงื่อนไขท่ีท าให้ส าเร็จ 

๑. มีการก าหนดหน๎าที่ ความรับผิดชอบการท างานที่ชัดเจน   มอบหมายหน๎าที่ที่เหมาะสม 
กับบุคคลที่เข๎ารับผิดชอบ   

 ๒. ผู๎ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบตํองานที่ได๎รับมอบหมาย 
 ๓. มีการจัดท าแผนงาน/โครงการ เมื่อโครงการเกิดปัญหาให๎มีการจัดท ารายงานดํวน 
 ๔. มีรายงานสถานภาพของแผนงาน/โครงการ เชํน รายงานโครงการ 
 ๕. มีการบันทึกแผนงาน/โครงการที่เกิดขึ้นเป็นเอกสาร 
 ๖. ประเมินผลด าเนินการหลังจากที่ท าโครงการเสร็จสิ้น 

ค าส าคัญ (Keywords)  โรงเรียนสวยด๎วยมือเรา 
ผู้ส่งผลงาน   ชื่อ นายภูมินทร์  สกุล  ค าอ๎อ  ต าแหนํง  หัวหน๎างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อม 
e-mail : pcppit@pcp.ac.th   โทรศัพท์  ๐๘๘๕๗๑๐๖๑๖, ๐๘๕๐๑๓๒๕๓๔ 
วันที่สํงผลงาน  วันที่  3  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
6.4 วังหลวงพิทยาสรรพ์ 

- 
6.5 เซิมพิทยาคม 
      - 
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7. สหวิทยาเขตโซ่พิสัย-ปากคาด 
    7.1 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์  
   ชื่อผลงาน  การจักสานจากคล๎า     
   ปีท่ีด าเนินงาน ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
   เจ้าของผลงาน นางอารีวรรณ  จุลโสม ต าแหนํง พนักงานราชการ โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 
   

 ความเป็นมาของ  
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได๎จัดท าหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการศึกษาที่มุํงให๎ผู๎เรียนมี

พ้ืนฐาน ในการศึกษาตํอระดับสูงขึ้น และพร๎อมกันนั้นก็มุํงให๎ผู๎เรียนสามารถที่จะออกไปประกอบอาชีพท า
ประโยชน์ให๎แกํสังคมได๎ด๎วย 

กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงจัดหลักสูตรที่มุํงให๎มีความรู๎พ้ืนฐานทางการงาน
อาชีพและอาชีพ เพื่อให๎มีทักษะเพียงพอที่จะเลือกตัดสินใจในการประกอบอาชีพ มีทัศนคติท่ีดีตํออาชีพ สุจริต 
ท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ มีนิสัยรักการท างานพร๎อมที่จะปรับปรุง รู๎จักวิเคราะห์และวางแผน มีความสามารถใน
การเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับความถนัดและความสนใจของตนเอง 

ต๎นคล๎าเป็นพืชท๎องถิ่นที่เกิดตามแหลํงน้ า ชาวบ๎านในต าบลหนองพันทา ต าบลบัวตูม อ าเภอโซํพิสัย ได๎
น ามาสร๎างเป็นผลิตภัณฑ์จนสามารถสร๎างรายได๎และกลายเป็น OTOP ของอ าเภอโซํพิสัย จนถึงปัจจุบัน 

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ เห็นถึงความส าคัญของการน าคล๎ามาใช๎ประโยชน์โดยเฉพาะการจักสาน
ที่สร๎างเครื่องมือเครื่องใช๎ได๎หลากหลายชนิดตามความต๎องการของผู๎ใช๎ การฝึกให๎นักเรียนสามารถจักสานจาก
คล๎าเป็นจึงเป็นการท าให๎นักเรียนได๎ชํวยเหลือครอบครัว มีทักษะในการด ารงชีวิต รวมทั้งเป็นการสืบสาน
วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท๎องถิ่นได๎อยํางดียิ่ง 
 
ขั้นตอนในการพัฒนางาน 
     ๑.ขั้นตอนวิธีการพัฒนา 

      ๑.๑ ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  และสร๎างความตระหนักให๎กับบุคลากร  
ทุกคน 
      ๑.๒  ประชุมเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนเรื่องการจักสานจากคล๎า ในสาระการเรียนรู๎การ
งานอาชีพและเทคโนโลยีและการน าไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
      ๑.๓  ประสานงานกับวิทยากรท๎องถิ่นที่มีความรู๎ทักษะการจักสานจากคล๎า เพ่ือจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎เรื่องการจักสานจากคล๎า ให๎กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 
      ๑.๔  สํงนักเรียนเข๎ารํวมการแขํงขันทักษะทางวิชาการระดับตํางๆ และน าผลงานนักเรียนไปรํวมจัด
นิทรรศการของหนํวยงานตํางๆ 
     ๑.๕ ด าเนินการประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมจักสานจากคล๎า 
      ๑.๖  ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการด าเนินงานจากผลการประเมินตนเองอยํางตํอเนื่อง 
    ๒. การด าเนินงาน 
     ๒.๑.  ผู๎บริหารและคณะครูศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประสานงานกับวิทยากรท๎องถิ่นเพ่ือ
น ามาปรับใช๎ในการจัดกิจกรรมและมีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน 
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    ๒.๒.  ผู๎บริหารและคณะครูประชุมเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมจักสานจากคล๎า  และมอบหมายหน๎าที่
รับผิดชอบในแตํละกิจกรรม 
    ๒.๓   ด าเนินกิจกรรมจักสานจากคล๎า  ซึ่งได๎แกํ 
  -  การจัดการเรียนการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

-  การฝึกทักษะการจักสานจากคล๎า   
  -  การสํงนักเรียนเข๎ารํวมแขํงขันจักสานจากคล๎าในระดับตํางๆ 
  -  การจ าหนํายผลผลิตที่ได๎จากการจักสานจากคล๎า 
   ๒.๔   สํงบุคลากรและนักเรียนไปศึกษาดูงานการแสดงผลงานและกิจกรรมทางวิชาการ 
   ๒.๕   บุคลากรในโรงเรียนประเมินการจัดกิจกรรม 
   ๒.๖.  ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการด าเนินงานจากผลการประเมินตนเองเพ่ือน ามาใช๎ในการด าเนินงาน 
ครั้งตํอไป 
 

ผลการด าเนินงาน 

        จากการด าเนินงานการจักสานจากคล๎า นักเรียนโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์สามารถเข๎ารํวมการ
กิจกรรมการแขํงขันทักษะทางวิชาการและได๎รับรางวัลการแขํงขันในระดับตํางๆ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 
ดังตํอไปนี้ 
     1. ได๎รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๒ กิจกรรม การการแขํงขันประดิษฐ์ของใช๎จากวัสดุ
ธรรมชาติในท๎องถิ่น   กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๑   
ครั้งที่ ๖๗ 
     2. ได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การการแขํงขันประดิษฐ์ของใช๎จากวัสดุธรรมชาติในท๎องถิ่น   
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๑  ครั้งที่ ๖๗ 
      3. ได๎รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแขํงขันจักสานไม๎ไผํ กลุํมสาระการเรียนรู๎การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๑  ครั้งที่ ๖๗ 
      4. ได๎รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแขํงขันจักสานไม๎ไผํ กลุํมสาระการ
เรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๑  ครั้งที่ ๖๗ 
      5. ได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขํงขันจักสานไม๎ไผํ กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  ระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ 
     6. ได๎รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรม การการแขํงขันประดิษฐ์ของใช๎จากวัสดุ
ธรรมชาติในท๎องถิ่น   กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๘  
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     7. ได๎รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรม การการแขํงขันประดิษฐ์ของใช๎จาก
วัสดุธรรมชาติในท๎องถิ่น   กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – 
๖  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๘  
      8. ได๎รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการแขํงขันจักสานไม๎ไผํ กลุํมสาระการ
เรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ ๖๘  
      9. ได๎รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแขํงขันจักสานไม๎ไผํ กลุํมสาระการเรียนรู๎การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ ๖๘  
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

๑.  นักเรียนและครูในโรงเรียนได๎ฝึกทักษะในการจักสานเครื่องมือเครื่องใช๎ที่ท าจากคล๎า 
๒.  นักเรียนได๎รับการสํงเสริมตามความสามารถและความถนัดของผู๎เรียน 
๓.  นักเรียนเห็นคุณคําและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
๔.  ครูและนักเรียนมีเจตคติที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภูมิปัญญาท๎องถิ่นตนเอง 
๕.  นักเรียนรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์และน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 
ปัจจัยความส าเร็จ 

๑.   ผู๎บริหารโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์มีการสํงเสริมสนับสนุนมอบเป็นนโยบายและการปฏิบัติที่
ชัดเจน 

๒.   คณะครูโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ให๎ความรํวมมือในด๎านตํางๆอยํางเต็มที่ 
๓.   ผู๎ปกครองและชุมชนมองเห็นความส าคัญและให๎ความรํวมมือในด๎านตํางๆตามที่โรงเรียนจัดขึ้น 

ค าส าคัญ(Keywords) (การจักสาน) 
ผู้น าส่งผลงานชื่อ นางอารีวรรณ   จุลโสม 
e-mail : emotion_psl@hotmail.com โทรศัพท์ ๐๖๔๑๙๐๒๓๔๔ 
วันทีท่ี่น าส่งผลงาน   วันที่  ๓ เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  

     
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:emotion_psl@hotmail.com%20โทรศัพท์
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7.2 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 
ชื่อผลงาน  ก ิจกรรมระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน  โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 
ปีท่ีด าเนินการ  ๒๕๕๙-๒๕๖๑ 
เจ้าของผลงาน  นายนราธิป ฮุยนอก 
ความเป็นมา 

   โรงเรียนศรีชมภูวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดกลาง จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่๑ถึงปีที่๖
ปีการศึกษา ๒๕๖๐  มีนักเรียนทั้งหมด  ๕๑๕  คน มีข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวม ๔๐  คน 
และปีการศึกษา  ๒๕๖๑  มีนักเรียนทั้งหมด  ๕๙๗  คน มีข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวม 
๔๐  คน จากสภาพสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วในด๎านวัตถุ  อีกท้ังปัญหาเศรษฐกิจได๎สํงผล
กระทบตํอนักเรียนเป็นอยํางมาก  กํอให๎เกิดความเครียด  การปรับตัวที่ไมํเหมาะสม  โดยเฉพาะกับนักเรียนที่
ขาดความมั่นคงด๎านจิตใจ  กลายเป็นปัญหาสุขภาพจิต  สุขภาพกาย  แตํหากวํานักเรียนได๎รับการดูแล
ชํวยเหลือ สํงเสริมจากผู๎ใหญํที่เก่ียวข๎อง  เพ่ือให๎เป็นบุคคลที่มีความสุข  ปรับตัวได๎ดี  มีความสามารถทาง
สติปัญญาและความพร๎อมด๎านคุณธรรม  จริยธรรม  ตามความมํุงหวังและหลักการจัดการศึกษา  ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พุทธศักราช ๒๕๔๒  แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒)  พุทธศักราช 
๒๕๔๕               
                  ระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน  เป็นกระบวนการด าเนินงานดูแลชํวยเหลือนักเรียนอยํางเป็น
ระบบ มีข้ันตอน  มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงาน  โดยมีสํวนรํวมของบุคลากรทุกฝุายที่
เกี่ยวข๎อง    ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ได๎แกํ  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ผู๎ปกครอง  ชุมชน  และครูทุกคน  มีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจน  มีมาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐานการ
ท างานที่ตรวจสอบได๎  การดูแลชํวยเหลือนักเรียนเป็นการสํงเสริมพัฒนา  ปูองกันและแก๎ไขปัญหาให๎
นักเรียน  เพ่ือให๎นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีภูมิคุ๎มกันทางจิตใจที่เข๎มแข็ง  มีทักษะในการด ารงชีวิต
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนศรีชมภูวิทยา  มีโครงสร๎างที่
ชัดเจน  ประกอบด๎วย ทีมน า  ทีมประสาน  ทีมท า  มีการก าหนดภาระหน๎าที่แตํละทีมอยํางชัดเจน  สํวน
ขั้นตอนในการดูแลชํวยเหลือนักเรียนนั้น  โรงเรียนได๎ด าเนินการตามแนวทางที่กรมสุขภาพจิต
ก าหนด  ๕  ขั้นตอน คือ 
                 ๑.  การรู๎จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  โดยการเยี่ยมบ๎านนักเรียน  การประชุมผู๎ปกครองนักเรียน
และสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล                
                 ๒.  การคัดกรองนักเรียน  โดยใช๎แบบประเมินนักเรียน (SDQ)  ๓  ฉบับ  คือ ฉบับนักเรียน ฉบับ
ผู๎ปกครอง  ฉบับครู  และแบบประเมิน EQ  แล๎วสรุปเป็น  ๓  ประเด็น  คือ  กลุํมปกติ  กลุํมเสี่ยง และกลุํม
ปัญหา                
                 ๓.  การสํงเสริมนักเรียน  จัดกิจกรรมตําง ๆ  เพ่ือให๎ความรู๎และสํงเสริมทักษะให๎กับ
นักเรียน  โดยก าหนดไว๎ในแผนปฏิบัติการ                
                 ๔.  ปูองกันและแก๎ไขปัญหา  โรงเรียนได๎เฝูาระวังโดยการก าหนดระเบียบ  การเชิญวิทยากร
ภายนอกมาให๎ความรู๎  ความเข๎าใจในเรื่องพฤติกรรมตําง ๆ  การตรวจสุขภาพ                
                 ๕.  การสํงตํอ  กรณีนักเรียนมีปัญหาด๎านพฤติกรรม  ก็จัดให๎มีการสํงตํอ  
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ขั้นตอนในการพัฒนา 
                 ระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนโรงเรียนได๎ด าเนินการแบบมีสํวนรํวมได๎ยึดวงจร PDCA ของเดม
มิ่ง  โดยมีขั้นตอนการท างานดังนี้       
          ขั้นการวางแผน  (P)          
                 ๑.  แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน  
                 ๒.  ก าหนดวัตถุประสงค์ เปูาหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือ และวิธีการ 
                 ๓.  ก าหนดแผนงาน/ปฏิทินด าเนินงาน 
         ขั้นด าเนินงานตามแผน  (D) 
                 จัดกิจกรรมตําง ๆ ตามปฏิทินที่ก าหนดดังนี้ 
                 ๑.  กิจกรรมเน๎นการปูองกัน ได๎แกํ กิจกรรมพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ในและนอกสถานศึกษา  เพ่ือให๎
เห็นคุณคําความพอเพียง เครือขํายผู๎ปกครอง และกิจกรรมสํงเสริมระบอบประชาธิปไตย (สภานักเรียน) 
                 ๒.  กิจกรรมเน๎นการแก๎ปัญหา ได๎แก ํกิจกรรม TO  BE NUMBER  ONE เพ่ือนที่ปรึกษา หา
รายได๎ระหวํางเรียน โรงเรียนบ๎านประสานสัมพันธ์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสูํความเป็นคนดี กีฬาและนันทนาการ 
และกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะการชํวยเหลือและการแก๎ปัญหาสุขภาวะทางเพศ 
                ๓. กิจกรรมเน๎นการพัฒนาและเสริมสร๎างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได๎แกํ กิจกรรมธรรมศึกษา
คํายอบรมคุณธรรม  จริยธรรม อบรมคุณธรรมจริยธรรม  ประจ าสัปดาห์ สมุดบันทึกความดี ออมทรัพย์กับ
ธนาคารโรงเรียน และกิจกรรมอบรมวินัยจราจร 
          ขั้นประเมินผล  (C) 
                ประเมินผลกิจกรรมทุกกิจกรรม โดยการสังเกตพฤติกรรม สอบถามการมีสํวนรํวมและความพึง
พอใจ             
          ขั้นการปรับปรุงพัฒนา  (A) 
                ๑. น าผลจากการสรุปแตํละกิจกรรมหาสํวนบกพรํองในการด าเนินการและการจัดกิจกรรม 
                ๒. น าข๎อบกพรํองมาสรุปและวางแผนในการพัฒนาให๎ดีขึ้นตํอไป 
  
ผลการด าเนินงาน 
                ความส าเร็จในระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนศรีชมภูวิทยา คือ                
                 ๑. ความตระหนักของครู  ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเก็บข๎อมูลและวิเคราะห์
ข๎อมูลในระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนศรีชมภูวิทยาเกิดจากความตระหนักของครูที่ให๎
ความส าคัญตํอการเก็บข๎อมูลในระบบเป็นอยํางยิ่งน าข๎อมูลมาใช๎ในการแก๎ไขปัญหาอยํางจริงจัง มีการจัด
กิจกรรมสํงเสริมศักยภาพของนักเรียน                
                 ๒. การสร๎างบรรยากาศท่ีดีในการท างานรํวมกัน  ความส าเร็จในการสร๎างทีมงานที่ดีของ
โรงเรียน  เป็นปัจจัยเอื้อที่ส าคัญจากการสร๎างบรรยากาศในการท างานที่มีความเอ้ืออาทรและชํวยเหลือซึ่งกัน
และกัน                
                 ๓. ความศรัทธาของผู๎ปกครองที่มีตํอโรงเรียน  
 
 
 



วิธีปฏิบัติที่ดี โรงเรียนในสังกัด สพม. 21                                    61 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ๑. ประโยชน์ตํอตนเอง นักเรียนมีพฤติกรรมในภาพรวมดีข้ึน สํงผลตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๒. ประโยชน์ตํอหนํวยงาน โรงเรียนได๎รับรางวัล ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน รางวัลสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับเหรียญทอง 
ปัจจัยความส าเร็จ 
 การสร๎างเครือขํายในการท างาน โดยการใช๎หลัก ๕ ร 
ค าส าคัญ  (Keywords)   ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
ผู้เสนอผลงาน  นายนราธิป  ฮุยนอก    โรงเรียนศรีชมภูวิทยา เบอร์โทร ๐๙๓๔๔๑๕๑๔๕ 
วันที่ที่น าสํงผลงาน   วันที่  3      เดือน ธันวาคม      พ.ศ.  ๒๕๖1    
 
7.3 โรงเรียนโนนค าพิทยาคม 

การด าเนินงานตามแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนโนนค าพิทยาคม  
ปีการศึกษา 2561 
7.4 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 
ชื่อผลงาน    แนวทางปูองกันและแก๎ปัญหา  นักเรียนที่ติด  0, ร, มส.  มผ  โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 
                IRMA  MODEL  เออร์มา  โมเดล  
ปีท่ีด าเนินงาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
เจ้าของผลงาน   โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 
ความเป็นมา 
         แนวทางป้องกันและแก้ปัญหา  นักเรียนที่ติด 0, ร, มส.  มผ  โรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
IRMA  MODEL  เออร์มา  โมเดล  มุํงเน๎นการพัฒนาหลักการเรียนการสอนให๎ทันสมัยขึ้น ให๎ความส าคัญกับ
การเรียนการสอนตามหลักสูตรตํางๆแตํละรายวิชา เพื่อให๎นักเรียนได๎รับความรู๎ ความเข๎าใจ ในแตํละรายวิชา 
สามารถน าไปใช๎ประโยชน์ได๎อยํางแท๎จริง ซึ่งนักเรียนสํวนใหญํในโรงเรียนให๎ความสนใจการเรียนการสอนเป็น
อยํางมาก ท าให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี แตํยังมีนักเรียนบางสํวนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ท าให๎คะแนน
จุดประสงค์ไมํผํานเกณฑ์ทางการเรียนที่ก าหนดไว๎  นักเรียนโรงเรียนปากคาดพิทยาคมบางสํวนจะมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ าท าให๎ไมํผํานเกณฑ์การประเมินผล จึงติด 0 ร  และสม.  ไมํผํานในรายวิชานั้นๆ เพ่ือเป็นการ
เฝูาระวังการติดศูนย์ 0  ร และ ไมํมีสิทธิ์สอบ โดยศึกษาปัญหาและข๎อเสนอแนะการพัฒนานักเรียนติด 0 ร มส 
ด๎วยการบริหารแบบมีสํวนรํวมและการเสริมแรง โดยศึกษาข๎อมูลเชิงลึกของนักเรียน  ใช๎กระบวนการในการ
สร๎างความเข๎าใจกับบุคลากรและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง ให๎ได๎ความรํวมมือกันในการแก๎ปัญหานักเรียน จึงเป็นอีก
หนึ่งนวัตกรรมดา๎นการบริหารการจัดการศึกษาที่นําสนใจ จัดการศึกษาตามกระบวนการเรียนรู๎ที่มุํงพัฒนา
ผู๎เรียนให๎มีศักยภาพ เป็นไปตามเปูาหมายของหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  และจัดการศึกษาเทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล มีการวัดและประเมินผล 
ตามระเบียบการวัดและประเมินผลอยํางเป็นระบบ และตํอเนื่อง จากสภาพการด าเนินการวัดและประเมินผล
ในปีการศึกษา 2560 ที่ผํานมาพบวํา มีนักเรียนจ านวนมากท่ีมีผลการเรียน ติด 0 รและ มส.  เป็นผลที่เกิด
จากปัจจัยตําง ๆ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบด๎านสติปัญญา ได๎แกํ  ด๎านเศรษฐกิจ 
สังคม แรงจูงใจ ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเป็นขนาดของความส าเร็จที่ได๎จากการเรียนโดยอาศัย
ความสามารถเฉพาะตัวบุคคลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจได๎จากกระบวนการที่ไมํต๎องอาศัยการทดสอบ เชํน  
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การสังเกต    หรือการตรวจการบ๎าน  ความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอนเป็นการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์การเรียนที่เกิดข้ึนจากการฝึกอบรมหรือการสอบก็ได๎   วัดด๎านปฏิบัติ 
เป็นการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบัติโดยทักษะของผู๎เรียน  การวัดผลตามสภาพจริงเพ่ือเป็นการ
พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎มีศักยภาพสูงขึ้น ตามรูปแบบของ  IRMA MODEL เออร์มา  โมเดล 
กระบวนการพัฒนา 

กิจกรรมที่ 1 กระบวนการจัดการเรียนรู้  (Instruction) 
1. จัดการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผล โดยยึดผู๎เรียนเป็นส าคัญ ที่ค านึงถึงความ 

แตกตํางระหวํางบุคคล และความยืดหยุํนในระเบียบการวัดและประเมินผลด๎วยวิธีการที่หลากหลาย 
 2.  จัดการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผล โดยยึดผู๎เรียนเป็นส าคัญ ที่ค านึงถึงความแตกตําง
ระหวํางบุคคล และความยืดหยุํนในระเบียบการวัดและประเมินผลด๎วยวิธีการที่หลากหลาย 
           3.  ดูแลข๎อมูลนักเรียนที่สอนทั้งในเรื่อง  เวลาเรียน  คะแนนสอบระหวํางภาค  การปฏิบัติชิ้นงาน 
อยํางเป็นปัจจุบัน 
 4.  สร๎างความเข๎าใจ ความรํวมมือ และก าหนดข๎อตกลงรํวมกันกับผู๎ปกครองของนักเรียนทุกคน เพ่ือ
รํวมกันดูแลติดตามชํวยเหลือนักเรียนตลอดปีการศึกษา 
 5.  ข๎อมูลนักเรียนทั้งเรื่องการเรียน ข๎อมูลสํวนตัว และข๎อมูลทางบ๎านที่จ าเป็นเพ่ือการติดตาม
ชํวยเหลือนักเรียนเมื่อเกิดปัญหา 
           6.  ครูประจ ารายวิชาด าเนินการส ารวจเวลาเรียนใน  5  สัปดาห์แรกของการเปิดเรียนและสํงปพ.5 
เพ่ือเป็นการตรวจสอบขั้นต๎นวํามีนักเรียนขาดเรียนเป็นเวลานานหรือไมํ ถ๎ามีด าเนินการประสานผู๎ปกครอง
ทราบและออกติดตาม เยี่ยมบ๎านทันที  

กิจกรรมที่ 2  กระบวนการเสริมแรง  (Reinforcement) 
             1.  สัปดาห์ที่ 9  ครูประจ ารายวิชา ด าเนินการส ารวจเวลาเรียนและคะแนนเก็บของนักเรียน
กํอนท าการสอบกลางภาคภาคเรียนที่ 1  โดยสํงปพ.5 ที่กลุํมบริหารวิชาการ ถ๎าพบปัญหาการขาดเรียนและ
นักเรียนไมํมีคะแนนเก็บครบกํอนสอบกลางภาค ครูผู๎สอนรํวมกับครูที่ปรึกษาออกติดตามให๎ความชํวยเหลือ
นักเรียนอยํางใกล๎ชิด   
  2.  ให๎ก าลังใจ ให๎การสนับสนุน ชํวยเหลือกระตุ๎น  
         3. ให๎ค าปรึกษา สอนซํอมเสริม และสอบซํอมให๎นักเรียนเพ่ือแก๎ปัญหาเรื่องการเรียนด๎วย
ความรัก ความเมตตา ความเอาใจใสํอยํางตํอเนื่องจนกวํานักเรียนจะมีคะแนนครบตามที่ก าหนดไว๎และพร๎อมที่
จะสอบกลางภาคใน สัปดาห์ที่ 10  
 กิจกรรมที่ 3  ก ากับติดตาม   (Monitor) 
          เฝูาระวังนักเรียนเรื่องการติด 0, ร, มส. โดยความดูแลและรํวมมือของ  งานทะเบียนวัดผล   งาน
แนะแนว ฝุายปกครอง   กลุํมสาระทุกกลุํมสาระ  และครูที่ปรึกษา เพ่ือ 
        1.  ส ารวจจัดท าข๎อมูลนักเรียนเรื่องการติด 0, ร, มส. มผ  ที่เป็นปัจจุบันทุกระดับ 
          2.  จัดให๎มีการสอนปรับพ้ืนฐานความรู๎ สอนซํอมเสริม และสอบซํอมหรือแก๎ ร, มส. อยําง
ทันทํวงที โดยมีระบบประชาสัมพันธ์ และระบบการติดตามชํวยเหลือนักเรียนเรื่องการสอบซํอม หรือแก๎ 0 ร, 
มส. อยํางเหมาะสม 
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       3.  ติดตาม แก๎ปัญหา เมื่อครูผู๎สอนหรือครูที่ปรึกษาละเลย หรือด าเนินการแก๎ปัญหาไมํส าเร็จ โดยมี
ข๎อตกลงรํวมกันวําทุกภาคเรียนต๎องแก๎ 0, ร, มส.  มผ  ใหห๎มด 
           4.  วางระบบ และสร๎างความเข๎าใจกับผู๎ปกครองนักเรียน รํวมกับครูที่ปรึกษาในวันมอบตัวนักเรียน
ทุกระดับชั้น 
             4.1  ครูประจ ารายวิชา ด าเนินการส ารวจเวลาเรียนและคะแนนเก็บของนักเรียนกํอนท าการ
สอบกลางภาคภาคเรียนที่ 1  โดยสํงปพ.5 ที่กลุํมบริหารวิชาการ 
             4.2  ครูประจ ารายวิชารํวมกับครูที่ปรึกษา ด าเนินการส ารวจเวลาเรียนที่มีเวลาเรียน ใน15 
สัปดาห์ ของภาคเรียนที่ 1 ไมํถึงร๎อยละ 80  
             4.3 ครูประจ ารายวิชา สํงรายชื่อนักเรียนที่ไมํมีสิทธิ์สอบ และคาดวําไมํมีสิทธิ์สอบที่งาน
ทะเบียนวัดผล กลุํมบริหารวิชาการ  
               4.4 งานทะเบียนวัดผลสรุปข๎อมูลเสนอฝุายบริหาร ด าเนินการประสานผู๎ปกครองทราบ  
               4.5  สร๎างเข๎าใจ ระเบียบ แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามระเบียบของสถานศึกษา 
ประชุมครูประจ าวิชา เพื่อหาแนวทางรํวมแก๎ไขปัญหา เสริมแรงและสํงเสริม ให๎โอกาสทางการศึกษาแกํ
นักเรียน ประชุมนักเรียนที่ไมํมีสิทธิ์สอบและคาดวําจะไมํมีสิทธิ์สอบ สร๎างความเข๎าใจ แนวปฏิบัติการซํอมเสริม 
และความจ าเป็นในการซํอมเสริมเพ่ือสามารถมีเวลาเรียนครบตามระเบียบ  
 กิจกรรมที่ 4  ประเมินผลการด าเนินการ  (Assessment) 
  การก ากับควบคุม เพื่อติดตามความก๎าวหน๎าของภารกิจหรือประเมินวําภารกิจส าเร็จหรือไมํ 
ปฏิบัติงานตามแผนกิจกรรมที่ก าหนดไว๎  สร๎างเครือขํายการด าเนินงาน ได๎รับความรํวมมือจากบุคคลและ
หนํวยงาน/กลุํมงานที่เกี่ยวข๎องอยํางตํอเนื่อง  มีการรายงานความก๎าวหน๎าตํอผู๎บริหารและคณะครูทราบ 
 
ผลการด าเนินงาน 
 1. โรงเรียนปากคาดพิทยาคม  มีนวัตกรรม IRMA  MODEL  เออร์มา  โมเดล เพื่อใช๎พัฒนาผู๎เรียน
รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครู   
 2.  ปัญหาการติด 0 ร มส. มผ. ของนักเรียนโรงเรียนปากคาดพิทยาคมลดลง  จากปีการศึกษา 
2560  นักเรียน  ติด 0 ร มส. มผ.  มีผลเฉลี่ยร๎อยละ   6.02    ปีการศึกษา  2561  นักเรียน  ติด 0 ร มส. 
มผ.  มีผลเฉลี่ยร๎อยละ  2.90    ลดลงร๎อยละ  3.12 
 3.  ปีการศึกษา 2561 นี้ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม จะมีปัญหา เด็กนักเรียนติดศูนย์  ๐ ร และ มส.  
มผ ลดลง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O -Net) ที่สูงขึ้น 
 4.  นักเรียนได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่องและยั่งยืน 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
   ประโยชน์ต่อตนเอง 
  1.  รางวัลรางวัลบุคลากรต๎นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎รางวัลครูเกียรติยศ   
  2.  รางวัลครูผู๎สอนดีเดํนคุรุสภา 
  3.  รางวัล BEST of  the BEST  ระบบนิเทศภายในปฏิบัติการ (PAOR) เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน  
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  4.  รางวัลครูสอนดี 
  5.  ครูผู๎มีผลงานวิธีปฏิบัติที่ดีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎านการจัดการเรียนการสอนกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ภาษาไทย 
  6.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด๎านทักษะ ทักษะอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา การประกวด
นวัตกรรมทักษะการเรียนรู๎ สูํศตวรรษที่ 21  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
  7.  ชนะเลิศการประกวดหลักสูตรสถานศึกษาหนํวยสมรรถนะอาชีพระยะสั้นและผลงาน
นักเรียน  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานท า   ระดับดีเยี่ยม 
 ประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
  1.  ใช๎ด าเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนปากคาดพิทยาคม 
  2.  ใช๎พัฒนางานสูํวิธีปฏิบัติที่ดี  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนปากคาดพิทยาคม 
  3.  เป็นรูปแบบและแนวปฏิบัติของครูด๎านการวัดผลประเมินผล สูํการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
เพ่ือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมบริหารวิชาการ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม  อยํางมีสํวนรํวม 
 
ปัจจัยความส าเร็จ 
 1.  ผู๎บริหารโรงเรียนให๎การสนับสนุนมอบเป็นนโยบายลงสูํการปฏิบัติที่ชัดเจน 
 2.  ครูเข๎าใจถึงวิธีการท างานเป็นทีม และท างานรํวมกันเป็นอยํางดีเปูาหมายและแผนงานการจัดการ
ความรู๎ที่ชัดเจน 
           3.  สร๎างเครื่องมือส าหรับใช๎วัดประสิทธิภาพที่ดีในการด าเนินงานโครงการ เพ่ือใช๎ในการตรวจสอบ
ข๎อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระหวํางการท างานของโครงการ  
        4. สร๎างความม่ันใจในตัวเอง ความมั่นคงทางอารมณ์ ความเชื่อมั่นในข๎อมูลและองค์ความรู๎ในการ
ท างาน การคิดค๎นและสร๎างสรรค์งาน รวมไปถึงทักษะการสร๎างการมีสํวนรํวมของทีมงานสํงผลตํอการตัดสินใจ
และการแก๎ปัญหาอยํางมีเหตุมีผล และชัดเจนตรงประเด็น 
 5. การไมํยึดติดรูปแบบ การคิดบวกและแสวงหาชํองทางและโอกาสใหมํๆ ในการท างานสํงผลให๎เกิด
การพัฒนางานที่หลากหลายตามไปด๎วย 
ค าส าคัญ (Keywords)  แนวทางปูองกันและแก๎ปัญหา  นักเรียนที่ติด 0, ร, มส.  มผ   
ผู้น าส่งผลงาน   นางพานี   นาคเสน 
e – mail : panee_nk@hotmail.com    โทรศัพท์   0810501154 
วันที่น าส่งผลงาน  วันที่     3  เดือน  ธันวาคม  ปี  2561         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:panee_nk@hotmail.com%20%20%20%20โทรศัพท์
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7.5 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
ชื่อผลงาน  คํายแก๎ไขผลการเรียน 

     ปีท่ีด าเนินงาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
      เจ้าของผลงาน  โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
      ความเป็นมา 

จากสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๐ พบวํา นักเรียน 
จ านวนมากมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับโรงเรียนต่ าลง ซึ่งสาเหตุมาจากการไมํเอาใจใสํในการเก็บคะแนน 
การสอบ การสํงงานของนักเรียน และมีทัศนคติที่วําเปิดภาคเรียนคํอยแก๎ ๐ , ร หรือ มผ  เพราะแก๎ไขงํายกวํา
และประหยัดกวําการท ารายงานหรือท าผลงานสํงพร๎อมกับเพื่อนในชั้น อีกท้ังครูผู๎สอนยังขาดการติดตามในชํวง
ระหวํางภาคเรียน ไมํแจ๎งผลคะแนน หรือใช๎หลักการวัดผลประเมินผลที่ไมํยืดหยุํน ไมํเหมาะสมกับความ
แตกตํางระหวํางบุคคล ท าให๎การประเมินผลในระดับสถานศึกษาของนักเรียนไมํผํานและสะสมจ านวนมากขึ้น
ทุกภาคเรียน ซึ่งอาจสํงผลตํอการออกกลางคันหรือการจบการศึกษาไมํพร๎อมรุํนของนักเรียนได๎ 

 

ขั้นตอนในการพัฒนางาน  
ตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได๎ก าหนดเกณฑ์ปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ไว๎อยํางชัดเจน โดยโรงเรียนก็ได๎
ด าเนินการในการแก๎ไขผลการเรียนตามระเบียบ แตํเนื่องจากทัศนคติของนักเรียนที่เปลี่ยนไป คือรอแก๎ไขผล
การเรียนในภาคเรียนหน๎าแทนการตั้งใจเรียนในภาคเรียนปัจจุบัน โรงเรียนจึงได๎วางแผนขั้นตอนในการพัฒนา
งานคํายแก๎ไขผลการเรียน โดยใช๎วงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) เป็นกระบวนการในการท างาน 

 ๑  P = Plan ( ขั้นตอนการวางแผน ) 
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนได๎ประชุม ปรึกษาหาแนวทางในการแก๎ไขปัญหาของ 

นักเรียนที่สะสมผลการเรียนไมํผํานเป็นจ านวนมาก และการไมํเอาใจใสํตํอการแก๎ผลการเรียนในชํวงเวลาที่
โรงเรียนก าหนดปฏิทินให๎ด าเนินการแก๎ไขผลการเรียนตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จึงได๎ข๎อสรุปรํวมกันวําจะด าเนินการจัดคํายแก๎ไข
ผลการเรียน ออกเป็น ๒ รูปแบบ คือ ๑) ในชํวงระหวํางภาคเรียน เข๎าคํายรูปแบบนอนค๎างคืนที่โรงเรียนเพ่ือท า
กิจกรรมและเรียนซํอมเสริม และ ๒) ในชํวงกํอนปิดภาคเรียน เข๎าคํายรูปแบบ ไป-กลับ เพ่ือท ากิจกรรมและ
เรียนซํอมเสริม โดยผู๎ปกครองจะต๎องมีสํวนรํวมในการดูแลนักเรียนคือในชํวงเข๎าคําย ต๎องมาดูแลนักเรียนในชํวง
ที่โรงเรียนก าหนดและออกคําใช๎จํายในการเข๎าคํายของนักเรียน 

๒.  D = Do ขั้นตอนการปฏิบัติ ( ขั้นตอนการปฏิบัติ ) 
  ฝุายวิชาการ จัดท าข๎อมูลนักเรียนที่มีผลการเรียนที่ไมํผํานทั้งโรงเรียน สํงตํอข๎อมูล 

นักเรียนที่ไมํผํานของแตํละวิชาให๎ครูผู๎สอน โดยมีข๎อมูลคะแนน ข๎อมูลตัวชี้วัดที่ไมํผํานเกณฑ์ เพ่ือให๎ครูผู๎สอน
น าไปเตรียมเนื้อหาสอนเสริมและท าใบงานเพ่ือประเมินผลนักเรียน จากนั้นประชาสัมพันธ์ให๎นักเรียนและ
ผู๎ปกครองทราบในเรื่องของจ านวนวันและคําลงทะเบียนที่ต๎องใช๎ ซึ่งนักเรียนแตํละคนจะไมํเทํากัน ขึ้นอยูํกั บ
จ านวนวิชาที่ติด โดยการเข๎าคํายแก๎ไขผลการเรียน ครูผู๎สอนทุกคนจะมีสํวนรํวมในการดูแล ก ากับ สอนเสริม 
จัดกิจกรรมตามค าสั่งที่ได๎รับมอบหมาย และตรวจผลงานนักเรียนเพ่ือประเมินผลเป็นคะแนนในการตัดสินผล
การเรียนตํอไป 
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 ๓.  C = Check ตรวจสอบ ( ขั้นตอนการตรวจสอบ ) 
  ฝุายบริหารโรงเรียนจะท าการติดตามและชํวยเหลือในระหวํางการปฏิบัติงานวํา 

สามารถบรรลุเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได๎ก าหนดไว๎หรือไมํ ฝุายวิชาการจะท าการประเมินกิจกรรมและดูแล
ในเรื่องการจัดคํายเพ่ือให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

 ๔.  A = Action ขั้นตอนการด าเนินงานให๎เหมาะสม ( ขั้นตอนการด าเนินงานให๎เหมาะสม ) 
  ฝุายวิชาการสรุปผลการด าเนินงานด๎านข๎อมูลจ านวนผลการเรียนที่แก๎ไขของนักเรียน 

และจัดท าแผนงานเพ่ือปรับปรุงการจัดคํายแก๎ไขผลการเรียนในครั้งตํอไป 
 

ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงานเข๎าคํายแก๎ไขผลการเรียนเพ่ือท ากิจกรรมและเรียนซํอมเสริม ชํวงระหวําง 

เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๑ ของภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ กลุํมเปูาหมายคือนักเรียนชั้น ม.๓ ที่
ยังมีผลการเรียนที่ไมํผําน ( ๐ , ร , มส , มผ ) จ านวน ๒๙ คน จ านวนผลการเรียนที่ไมํผําน รวม ๒๖๑ วิชา 
พบวํา เหลือนักเรียนที่จบการศึกษาไมํพร๎อมรุํน จ านวน ๓ คน จ านวนผลการเรียนที่ไมํผําน ๑๗ วิชา และ
นักเรียนชั้น ม.๖ ที่ยังมีผลการเรียนที่ไมํผําน ( ๐ , ร , มส , มผ ) จ านวน ๑๖ คน จ านวนผลการเรียนที่ไมํผําน 
รวม ๕๓ วิชา พบวําเหลือนักเรียนที่จบการศึกษาไมํพร๎อมรุํน จ านวน ๒ คน ผลการเรียนที่ไมํผําน ๖ วิชา   

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
ประโยชน์ต่อตนเอง 

  ฝุายวิชาการท างานเป็นระบบ มีการวางแผนงาน ลดภาระงานหลักในการติดตามการ 
แก๎ไขผลการเรียน ครูผู๎สอนมีความกระตือรือร๎นในการติดตามคะแนนมากยิ่งข้ึน 
         ประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

  นักเรียนจบการศึกษาพร๎อมรุํน ลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน 
 

ปัจจัยความส าเร็จ 
๑.  บุคลากรทุกคนมีสํวนรํวมในการด าเนินงาน 
๒.  ความรํวมมือจากชุมชน ผู๎ปกครอง และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง 
๓.  การบริหารจัดการที่เป็นระบบ 
 

ค าส าคัญ (Keywords)   คํายแก๎ไขผลการเรียน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน 
ผู้น าส่งผลงาน   นายธีรนันท์    วัฒนะการกุล  ต าแหนํง  คร ู
e-mail :  nanareet@hotmail.com  โทรศัพท์  ๐๙-๑๘๖๗-๔๗๑๐ 

 

วันทีน่ าส่งผลงาน    วันที่  ๓  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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7.6 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 
ชื่อผลงาน  แนวทางการจัดการเรียนรู๎เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NETรูปแบบ “สมสนุกพิทย์
โมเดล”   

ปีท่ีด าเนินการ ปีการศึกษา 2560 

ชื่อเจ้าของผลงาน : โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 

ความเป็นมา 

แนวทางการจัดกิจกรรมทางการเรียนรู๎เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์โอเน็ตรูปแบบ  สมสนุกพิทย์โมเดล  
ด๎วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ PAOR หลักการและความเป็นมาจากการด าเนินโครงการ  พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของครู  สูํการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโอเน็ต  ด๎วย
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการรํวมกับศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตท่ี  21  ได๎
ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาตลอดสามปี  ปรากฏวําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของมัธยมศึกษาปีที่  3 และ            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  สูงขึ้นทุกกลุํมสาระ  ดังนั้นในปีการศึกษา  2561  จึงได๎ปรับปรุงและพัฒนา เพื่อเป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  เพื่อยกระดับผลการเรียนโอเน็ตรูปแบบ  “สมสนุกพิทย์โมเดล”   

กรอบแนวคิดที่น ามาใช้ในการพัฒนาวิธีปฏิบัติที่ดี 
 ในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนสูํการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรี ยนได๎ใช๎กระบวนการและ
ขั้นตอน ตามกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ ประกอบด๎วย ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติ ขั้นสังเกและประเมินผล และขั้น
สะท๎อนผล 

 
ขั้นตอนการพัฒนา 

ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน (Planning)   
  1)  วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาของโรงเรียน ครูและผู๎เรียนรายบุคคล เพ่ือก าหนดกรอบ
แนวคิดวางแผนการพัฒนา 
  2)  ก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมาย 
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3) วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
4) วิเคราะห์สาระการเรียนรู๎และตัวชี้วัด 5 กลุํมสาระการเรียนรู๎ที่ สทศ.น ามาใช๎ในการออก 

ข๎อสอบ O-NET 
5) จัดท าคลังข๎อสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

ปี 2548 –  ปีปัจจุบัน 
  6) จัดแหลํงเรียนรู๎ ได๎แกํห๎องสมุด ห๎องคอมพิวเตอร์ ห๎องสอนซํอมเสริม เป็นต๎น 
                   7) จัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์ ได๎แกํ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ สมาร์ททีวี คอมพิวเตอร์         
ทุกห๎องเรียน 
  8) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  9) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 
  10) จัดท าปฏิทิน PLC ของครูผู๎สอน 5 กลุํมสาระหลัก อยํางน๎อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
  
          ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติ (Action)   

1) ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎และตัวชี้วัดตามหลักสูตร 
และสอดคล๎องกับโครงสร๎างแบบทดสอบ O-NET ของ สทศ. 

2) ครูผู๎สอนจัดท าและจัดหาสื่อการสอน 
3) จัดท าแบบทดสอบระหวํางเรียน แบบทดสอบกลางภาค ปลายภาค ให๎สอดคล๎องกับ 

ตัวชี้วัดตามหลักสูตรและสอดคล๎องกับโครงสร๎างแบบทดสอบ O-NET ของ สทศ. 
4) เตรียมการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู๎ เพ่ือให๎นักเรียนรู๎แจ๎ง รู๎จริงในเนื้อหาที่สอน 
5) ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยํางเต็มที่เต็มเวลา เต็มหลักสูตรด๎วยความ     

เต็มใจ โดยแบํงกลุํมพัฒนาตามศักยภาพของผู๎เรียน 
6) ระหวํางด าเนินการสอน เน๎นการฝึก ย้ า ซ้ า ทวน อยูํเสมอ เพ่ือให๎นักเรียนเกิดทักษะ 

ที่คงทน 
7) ระหวํางจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูจะต๎องกระตุ๎น ปลูกฝัง สร๎างความรัก เพ่ือให๎ 

ผู๎เรียน เกิดความเชื่อมั่นในครูผู๎สอน ผู๎บริหาร และสถาบันของตนเอง 
8) สร๎างแรงบันดาลใจให๎ผู๎เรียน มีความเชื่อวําการเรียนตามหลักสูตร การวัดผลประเมินผล 

ตามหลักสูตรและการสอบ O-NET มีความส าคัญตํอเปูาหมายของการเรียนรู๎ 
9) ผู๎บริหาร ฝุายวิชาการ และคณะกรรมการนิเทศ นิเทศการสอนตามปฏิทินการนิเทศ 

อยํางน๎อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
ขั้นที่ 3 ขั้นสังเกตและประเมินผล (Observation)  

  1)  จัดสอบ Pre O-NET พร๎อมกันทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ ตามปฏิทินการวัดผลประเมินผล 
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง โดยใช๎ข๎อสอบ O-NET จริง ที่ สทศ.ได๎เผยแพรํในปีตํางๆที่ผํานมา จากคลังข๎อสอบ 
ที่เตรียมไว๎ 
  2)  วิเคราะห์ผลการสอบ Pre O-NET แตํละครั้ง รายตัวชี้วัด และรายบุคคล 

3)  ครูผู๎สอนน าผลการวิเคราะห์ข๎อสอบ Pre O-NET มาด าเนินการโดยใช๎กระบวนการ PLC  
รํวมกันทั้ง 5 กลุํมสาระการเรียนรู๎ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในครั้งตํอไป 
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4) จัดสอนเสริมเพ่ิมเติมความรู๎ ตามตัวชี้วัดที่เป็นจุดอํอน จุดที่ควรพัฒนาอยํางเรํงดํวนเป็น 
รายบุคคล และรายชั้นเรียน 

5) จัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก๎ปัญหาผู๎เรียนที่มีผลการทดสอบ Pre O-NET ไมํบรรลุตาม 
เปูาหมายที่ตั้งไว๎ 

6) ผู๎บริหาร ฝุายวิชาการ คณะกรรมการนิเทศ ท าการนิเทศติดตามและประเมินผลการสอบ  
Pre O-NET ในแตํละครั้ง 
 ขั้นที่ 4 ขั้นสะท้อนผล (Reflection)  
  1) ครูผู๎สอนในแตํละรายวิชาจัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎และผลการสอบ     
Pre O-NET ในแตํละครั้งเพ่ือเสนอผู๎บริหารสร๎างขวัญและก าลังใจ ให๎รางวัลนักเรียนที่ได๎คะแนนในกลุํมสูง 
  2) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในรูปแบบการเสวนาทางวิชาการ เพื่อถอดบทเรียนรํวมกัน
ทั้ง 5 กลุํมสาระการเรียนรู๎ 
  3) ยกยํองชมเชยครู และให๎รางวัล ครู นักเรียน 
  4) เผยแพรํผลงานครู และนักเรียน ตํอผู๎ปกครอง ชุมชนและผู๎ที่เกี่ยวข๎องทุกภาคสํวน 
  5) น าข๎อมูลไปวางแผนและพัฒนาในปีตํอไป 
ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคําเฉลี่ยสูงขึ้นเม่ือเทียบกับคําเฉลี่ยทุกกลุํมสาระในปีการศึกษา 2559 
คําเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกวําระดับประเทศ 1 กลุํมสาระการเรียนรู๎ ได๎แกํ กลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกวําระดับประเทศ 3 กลุํมสาระการเรียนรู๎ ได๎แกํ กลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย และกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ และกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคําเฉลี่ยสูง เป็นล าดับที่ 2 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
21 มีคําเฉลี่ยในกลุํมโรงเรียนขนาดเล็กสูงเป็นล าดับที่ 1 จากโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมด  32 โรงเรียน นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียนตํอในระดับชั้นที่สูงขึ้นมากกวําร๎อยละ 80 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู๎เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ครูมีทักษะในการจัดการ
เรียนรู๎และการวัดผลประเมินผลให๎สอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ปัจจัยความส าเร็จ 

1. ผู๎บริหารตระหนักและให๎ความส าคัญตํอการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการวางแผนและ
นิเทศติดตามสม่ าเสมอ 
 2. ครูผู๎สอนทุกคนมีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา วางแผนและจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามตัวชี้วัด
และวัดผลประเมินผลตามตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 3. ผู๎เรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของในการเรียนรู๎และการทดสอบในระดับตํางๆ  
ค าส าคัญ (Keywords) “สมสนุกพิทย์โมเดล” 
ผู้น าส่งผลงาน นายไสว วรรณพรามณ์  
e-mail : sw_sw1@hotmail.com โทรศัพท์.0856938526 
วันที่น าส่งผลงาน  วันที่ 3 ธันวาคม 2561 

mailto:sw_sw1@hotmail.com
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8. สหวิทยาเขตบึงกาฬ 
    8.1 โรงเรียนบึงกาฬ 
 

    ชื่อผลงาน โครงการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียนสูํผู๎เรียนใน 
  ศตวรรษท่ี 21 ด๎วยการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการ 
    ปีท่ีด าเนินงาน   ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
   เจ้าของผลงาน โรงเรียนบึงกาฬ 
 

   ความเป็นมา 
  ด๎วยโรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ได๎น าการจัดการเรียนรู๎ตามแนวคิด “STAR STEMS” 
เข๎ามาใช๎เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู๎ในรูปแบบใหมํที่วิจัยและพัฒนาขึ้นโดยคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบ
การเรียนรู๎ ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
โดยการริเริ่มของ พลเอก พหล  สงําเนตร  ประธานอนุกรรมาธิการฯ และคณะ ท าการศึกษาวิจัยระหวําง  พ.ย. 
๒๕๕๙ – ธ.ค. ๒๕๕๙ โดยได๎เริ่มด าเนินการกับโรงเรียนน ารํอง ๑๐ โรงเรียน และพัฒนาโรงเรียนต๎นแบบ           
๖๘ โรงเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต๎นมา 
          โรงเรียนบึงกาฬซึ่งเป็นโรงเรียนน ารํอง ๑๐ โรงเรียน น ากระบวนการการจัดการเรียนรู๎ตาม
แนวคิด “STAR STEMS” มาเป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎ที่มุํงเน๎นการบูรณาการความรู๎ในสาขาวิชาตํางๆ 
กับชีวิตจริง และบริหารจัดการการเรียนรู๎ด๎วยสถานการณ์ (Situation - Based Learning : SBL) ซึ่งจะท าให๎
ผู๎เรียนมีศักยภาพในการวิเคราะห์แก๎ไขปัญหามากยิ่งข้ึน โดยใช๎หลักคิดด๎วยเหตุผลแบบวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Thinking) โดยการประยุกต์ใช๎ความรู๎สูํความเป็นจริงตามแบบอัตลักษณ์ไทย (Thai - 
Technology) ด๎วยการใช๎วิธีการ/เครื่องมือ/ระบบที่ท าให๎เกิดประสิทธิภาพแล๎วมีทักษะใช๎ภาษาอังกฤษ 
(English – Engineering) ควบคูํกัน สามารถยืนยันได๎ด๎วยตรรกะ เหตุผลและคุณธรรม (Moral - 
Mathematics) ตามสภาพของสังคม วัฒนธรรม และภูมิสังคมไทย (Sociogeology) มาใช๎ในโรงเรียน และ
ขยายผลไปยังโรงเรียนลูกขําย จ านวน ๔ โรงเรียน ได๎แกํ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรค์ โรงเรียนปากคาดพิทยา
คม โรงเรียนโซํพิสัยพิทยาคม และโรงเรียนศรีวิไลวิทยา 
         ดังนั้นโรงเรียนบึงกาฬจึงมีความพร๎อมที่จะพัฒนาให๎เป็นศูนย์แมํขํายโครงการ ปลูกฝังเยาวชน 
ให๎เป็น “พลเมืองดี วินัยเดํน” : คนดี มีวินัย รักภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด มีความ
รับผิดชอบตํอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการตามแนวคิด 
“STAR STEMS” 
 

กระบวนการการพัฒนางาน 
โรงเรียนบึงกาฬได๎เข๎ารํวมโครงการปลูกฝังเยาวชนให๎เป็น“พลเมืองดี วินัยเดํน” : คนดี มีวินัย  รักภูมิใจ

ในชาติ สามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบตํอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ด๎วย
การจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการ ตามแนวคิด STAR STEMS โดยได๎เริ่มด าเนนิการ ดังนี้ 

๑. คณะครูโรงเรียนบึงกาฬเข๎ารํวมประชุมเชิงปฏิบัติการพร๎อมศึกษาแนวทางการด าเนินโครงการ 
การจัดการเรียนรู๎ตามแนวคิด STAR STEMS จากคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการเรียนรู๎ ใน
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  และโรงเรียน
แมํขําย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 
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๒. ผู๎บริหารและคณะครูรํวมกันก าหนดประเด็นที่จะให๎นักเรียนศึกษา เพ่ือด าเนินโครงการจัด
กระบวนการเรียนรู๎แบบบูรณาการ ตามแนวคิด STAR STEMS โดยได๎ก าหนดหัวข๎อที่จะศึกษาให๎สอดคล๎องกับ
บริบทของโรงเรียน 

๓. คณะครูในแตํละระดับชั้น รํวมกันวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ๒๕๕๑ ให๎สอดคล๎องกับหัวข๎อที่ก าหนด ออกแบบโครงสร๎างรายวิชา ก าหนดภาระชิ้นงาน เกณฑ์การวัด
และการประเมินผล พร๎อมทั้งจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ในรายวิชาของตนเอง 

๔. น าแผนการจัดการเรียนรู๎ที่ได๎ลงสูํผู๎เรียน และให๎ผู๎เรียนได๎เลือกท าชิ้นงานตามความถนัดและ
ความสามารถของตนเอง ภายใต๎หัวข๎อและชื้นงานที่ครูได๎ก าหนดขอบเขตไว๎ 

๕. คณะครูทุกระดับชั้นรํวมกันประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ และประเมินชิ้นงานของ
นักเรียนแตํละระดับชั้น  พร๎อมให๎นักเรียนสะท๎อนผลจากการเข๎าโครงการ กระบวนการจัดการเรียนรู๎บูรณาการ
ตามแนวคิด  STAR  STEMS  ในวันเปิดบ๎าน “STAR  STEMS” 
 

ด้านการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นตามแนวคิด STAR STEMS 
 

 โรงเรียนบึงกาฬได๎ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่นตามแนวคิด STAR STEMS ภายใต๎ชื่อวํา  “มรดก
บึงกาฬ”  โดยแบํงหลักสูตรท๎องถิ่นออกเป็น ๖ ระดับชั้นเรียน  โดยอิงมาตรฐานและตัวชี้วัดจากหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. ๒๕๕๑   

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑   ศึกษาเรื่อง   ฮักนะกุดทิง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  ศึกษาเรื่อง    มะเขือเทศในท๎องถิ่น 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ศึกษาเรื่อง    การจัดการขยะสูํโรงเรียนสีเขียว 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ ศึกษาเรื่อง    รักษ์ผืนดิน ถิ่นบึงกาฬ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  ศึกษาเรื่อง   พืชที่สนใจในท๎องถิ่น 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ศึกษาเรื่อง   มหัศจรรย์สวนพฤกษาศาสตร์   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ได๎ด าเนินการประชุมหารือเพ่ือท าความเข๎าใจตลอดถึงการวางแผนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวคิด STAR 

STEMS เพ่ือปลูกฝังนักเรียนให๎เป็นคนดี มีวินัยเดํน ให๎กับคณะครูทุกระดับชั้น ในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ และ 
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คณะครูทุกระดับชั้นน าเสนอแผนการจัดการเรียนรู๎อยํางบูรณาการรํวมกันในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่เน๎นด๎าน
การปลูกฝังการเป็นคนดี   มีวินัย มีคุณธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาใน
ท๎องถิ่น ตลอดถึงการให๎ข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะและสรุปผลที่ได๎จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท า
แผนการเรียนรู๎ 

 
ด้านการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิด STAR STEMS 
 

เมื่อได๎หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการตามแนวคิด STAR STEMS เรียบร๎อยแล๎ว  
ได๎ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

๑. แบํงครูผู๎รับผิดชอบออกเป็น ๖ ระดับชั้นเรียน  (ตามรายวิชาที่รับผิดชอบ) 
 ๒. แตํละระดับชั้น  แบํงครูออกตามกลุํมสาระการเรียนรู๎  จัดกลุํมดังนี้            

๒.๑  กลุํม STEM (กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี)  
๒.๒  กลุํมทักษะชีวิต (กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพฯ ภาษาไทย ภาษาตํางประเทศ)   
๒.๓  กลุํมคุณภาพชีวิต (กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ศิลปะ สุข

ศึกษาและพลศึกษา) 
 ๓. ครูทุกกลุํมทุกระดับชั้น  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการตามแนวคิด STAR STEMS 
(แผนการจัดการเรียนรู๎รายบุคคล)   
 ๔.  ครูแตํละระดับชั้นประชุม  เพื่อปรับแผนบูรณาการชิ้นงานเข๎าด๎วยกัน  และรํวมกันออกแบบเกณฑ์
การให๎คะแนน  สัดสํวนคะแนน  เพื่อให๎ครอบคลุมตัวชี้วัดที่จะรํวมกันประเมินอีกครั้งหนึ่ง 

น าไปสูํการสร๎างเด็กและเยาวชน ให๎เป็นพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจไทย ไปสร๎างชาติ ด๎วยการจัดการ
เรียนรู๎ตามแนวคิด “STAR STEMS” ประกอบด๎วย ๒ สํวนหลัก คือ STAR ได๎แกํ Student- คนดี มีวินัย ภูมิใจ
ในชาติ, Teacher-กระตุ๎นความคิด กระตุ๎นจินตนาการ แนะน า ก ากับ, Academic-บูรณาการสาระวิชา ความดี 
มีวินัย ภูมิใจในชาติ รับผิดชอบ, Revolution-ทุกอยํางต๎องปรับเปลี่ยน พลิกผันทันที 

STEMS เป็นการเรียนรู๎แบบ Situation Based Learning : SBL พร๎อมสอดแทรกเรื่องคุณธรรม 
ความเป็นไทยตลอดเวลา ได๎แกํ Scientific Thinking หลักเหตุและผล, Thai-Technology หลักภูมิปัญญาไทย 
ศาสตร์พระราชา, English-Engineering หลักประสิทธิภาพ ระบบและการสื่อสารภาษาอังกฤษ , Moral-
Mathematics หลักพิสูจน์ด๎วยหลักตรรกะและคุณธรรม, Sociogeology  หลักความสอดคล๎อง เชื่อมโยงกับ
ภูมิสังคม 
 

ด้านการวัดประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน (๘ ด้าน) 
 

๑. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู๎เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๒. น าข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษาในขั้นตอนที่ ๑ มาประมวลเพ่ือก าหนดเป็นโครงสร๎างของเครื่องมือ 
และขอบเขตของเนื้อหาของแบบวัด ด าเนินการพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ประสงค์ของผู๎เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๓. สร๎างแบบวัดเกณฑ์การวัดและการประเมิลผลตามขอบเขตของเนื้อหาที่ก าหนด ครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์ แบบวัดประกอบด๎วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ปะการ 
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ผลการด าเนินงาน 
นักเรียนที่ผํานการจัดการเรียนรู๎บูรณาการ  ตามแนวคิด STAR STEMS ทุกคน  มีความภาคภูมิใจใน

ตนเอง  รักและภูมิใจในชาติ ภาคภูมิใจกับผลงานที่ตนเองสร๎างข้ึน เพราะเป็นผลงานที่นักเรียนเลือกสร๎างขึ้น
เองตามความสามารถและความถนัดของผู๎เรียน จึงท าให๎ผู๎เรียนมีความสุข  นอกจากนี้ยังเป็นผู๎ที่มีระเบียบวินัย  
มีความรับผิดชอบตํอตนเองและผู๎อื่น สามารถใช๎ชีวิตอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
การเป็นโรงเรียนแม่ข่าย 
 ๑. โรงเรียนบึงกาฬมีวิทยากรที่มีความรู๎ความเข๎าใจในแนวคิด “STAR STEMS” สามารถน าแนวคิดไป
ถํายทอดให๎กับโรงเรียนตํางๆ ได๎ 
 ๒. โรงเรียนบึงกาฬสามารถขยาย แนวคิด “STAR STEMS” ไปสูํโรงเรียนลูกขํายได๎ทั้งหมด ๔ 
โรงเรียน ได๎แกํ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม โรงเรียนโซํพิสัยพิทยาคม และโรงเรียน
ศรีวิไลวิทยา  จนกระท้ังโรงเรียนลูกขํายทั้ง ๔ โรงเรียน สามารถเป็นโรงเรียนแมํขํายที่สามารถขยาย แนวคิด 
“STAR STEMS” ไปสูํโรงเรียนอ่ืนๆ ได๎อีกตํอไป  
 ๓. โรงเรียนบึงกาฬสามารถน าเสนอผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิด“STAR STEMS” ได๎ 
 ๔. โรงเรียนบึงกาฬสามารถเป็นศูนย์ส าหรับสร๎างการมีสํวนรํวม การประชุม สัมมนาและสนับสนุน
โรงเรียนลูกขํายหรือโรงเรียนตํางๆ ที่สนใจ 
 ๕. โรงเรียนบึงกาฬมีวิทยากรที่มีความรู๎ความเข๎าใจในแนวคิด “STAR STEMS” ทีส่ามารถวัดและ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิด “STAR STEMS” ได๎  
 

 ด้านครูผู้สอน 
 ๑. ครูผู๎สอนทุกกลุํมสาระได๎มีการก าหนดตัวชี้วัด ออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ และเกณฑ์
การวัดและประเมินผลรํวมกัน 
 ๒. ครูผู๎สอนได๎รํวมมือกันอภิปรายปัญหาและแนวทางแก๎ไขรํวมกัน 
 ๓. ลดภาระการวัดและประเมินผลของครูเพราะสามารถใช๎ผลการวัดและประเมินผลที่ได๎ออกแบบ
รํวมกัน 
 ๔. ลดความรู๎สึกโดดเดี่ยวในงานสอนของครู เพ่ิมความรู๎สึกผูกพันตํอพันธกิจและเปูาหมายของโรงเรียน
มากขึ้น 
 ด้านผู้เรียน 
 ๑. ลดภาระงานของนักเรียน 
 ๒. นักเรียนได๎แสดงออกถึงความคิดสร๎างสรรค์ในการบูรณาการความรู๎ในรายวิชาตํางๆมารวมกัน 
 ๓. นักเรียนได๎เรียนรู๎และปฏิบัติตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียนครบทุก 
ข๎อ ที่สอดแทรกอยูํในกิจกรรมการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู๎ของครูผู๎สอน 
 ๔. นักเรียนได๎เรียนรู๎และบูรณาการองค์ความรู๎ในท๎องถิ่นในกิจกรรมการเรียน 
 ๕. นักเรียนแสดงออกถึงความรักและภูมิใจในวัฒนธรรมท๎องถิ่นและความเป็นชาติไทย 
 ๖. นักเรียนสามารถแสดงออกถึงความสามารถในการท างานที่ตอบสนองตํอวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎ได๎ 
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ปัจจัยความส าเร็จ 
 ๑.  ผู๎บริหารระดับสูงให๎การสนับสนุน 
 ๒.  คุณครูในแตํละกลุํมสาระมีการรํวมมือกันในการปฏิบัติตามแผนงาน 
 ๓.  การด าเนินงานสามารถลดภาระงานของนักเรียนได๎ชัดเจน 
ค าส าคัญ (Keywords)  STAR STEM, คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผู้น าส่งผลงาน    นายวุฒิไกร  ค าแฝง  Big4work@hotmail.com  089-2747594 
วันที่น าส่งผลงาน วันที่  3 ธันวาคม   พ.ศ. 2561 
 
8.2 นาสวรรค์พิทยาคม 
ชื่อผลงาน  การจัดกิจกรรมสํงเสริมคุณธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธสัมมาทิฐิ 
ปีท่ีด าเนินงาน  ปี  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑  
เจ้าของผลงาน  โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 
 

ความเป็นมา 
  โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมยึดหลักการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธเป็นแกนส าคัญ และน าหลักธรรม , น า
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ มาใช๎ในการจัดท าโครงงานคุณธรรม  น าคุณธรรม ๘  
ประการ ของนักเรียน มาใช๎ในการน านักเรียนให๎มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์รวมทั้งคํานิยม ๑๒ ประการ  สร๎าง
จิตส านึกท่ีดีให๎กับนักเรียน ผู๎ปกครอง ชุมชน ตลอดจนผู๎ที่เกี่ยวข๎อง สํงผลให๎นักเรียนของโรงเรียนนาสวรรค์
พิทยาคมเป็นคนดี  คนเกํง  และมีความสุข  
 

ขั้นตอนในการพัฒนางาน 
 ๑  ขั้นเตรียมการ 
    ๑.๑  จัดท าโครงการ การจัดกิจกรรมสํงเสริมคุณธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธสัมมาทิฐิ 
   ๑.๒  แตํงตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามนิเทศและประเมินผล 
   ๑.๓  ประชุมชี้แจงให๎ครูผู๎สอนทุกคนได๎มีความรู๎ความเข๎าใจในรายละเอียดของโครงการ 
 ๒  ขั้นด าเนินการ 
   ๒.๑  จดัประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพ่ือจัดท าแนวปฏิบัติ แนวทางการจัดกิจกรรม และผลส าเร็จของ
กิจกรรม 
   ๒.๒  ด าเนินกิจกรรมตามหลักการของโรงเรียนวิถีพุทธ โดยมีกิจกรรมประกอบด๎วยการสวดมนต์ไหว๎
พระในกิจกรรมหน๎าเสาธง การยิ้ม ไหว๎ ทักทาย ในกิจกรรมหน๎าเสาธงกิจกรรมการสวดมนต์แปลในคาบ
คุณธรรมทุกสัปดาห์ กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนากิจกรรมวันพระโรงเรียน 
 ๓  สรุปและประเมินผล 
   ๓.๑  ประเมินและติดตามผลการด าเนินงานทุกเดือน 
   ๓.๒  รวบรวมแบบประเมินเพ่ือน ามาวิเคราะห์ข๎อมูล รายงานผลการด าเนินงานผู๎เกี่ยวข๎อง 
 ๔  การตํอยอดพัฒนาวิธีปฏิบัติที่ดี 
    ๔.๑  สํงเสริมให๎มีการจัดประกวดการทํองบทสวดมนต์ในระดับตําง ๆ 
    ๔.๒ อบรมและพัฒนาให๎ครูได๎น าเอาหลักของโรงเรียนวิถีพุทธไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอนอยํางเป็น
ระบบ และยั่งยืน 
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    ๔.๓  จัดกิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาอยํางตํอเนื่อง เพ่ือปลูกฝังให๎นักเรียนได๎เห็นคุณคํา 
ตลอดทั้งการรักษาไว๎ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีในการประพฤติปฏิบัติตน ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
    ๔.๔  ขยายผลการจัดกิจกรรมไปยังเครือขํายสถานศึกษาอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
ผลการด าเนินงาน   
 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม มีทัศนคติคํานิยมในการท าความดี มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ มีบุคลิกภาพดี  ยิ้มงําย ไหว๎สวย กราบงาม   และสามารถพัฒนาตนเอง เป็นแบบอยํางที่ดี อยูํใน
สังคม ได๎อยํางมีความสุข  
 ๑.  การจัดกิจกรรมสํงเสริมคุณธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธสัมมาทิฐิ สํงผลให๎เกิดการยอมรับของผู๎ปกครอง 
ชุมชน ท าให๎เกิดภาพลักษณ์ที่ดีให๎กับโรงเรียน 
 ๒.  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด๎านคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม 
 ๓.  ได๎รับการยอมรับให๎เป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๑  
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ๑. โรงเรียนได๎รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๒. โรงเรียนได๎รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธดีเดํน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๓. นักเรียนได๎รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดการประกวดบรรยายธรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๔. นักเรียนได๎รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตปกครองสงฆ์ท่ี ๘ ในการประกวดกิจกรรมนักเรียนด๎าน
พระพุทธศาสนา ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๕. นักเรียนได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการบรรยายธรรม ระดับเขตปกครองสงฆ์ท่ี ๘ ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๖. นักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมเลํานิทานคุณธรรมระดับ ม. ๑-๓ ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
      ๗. สนับสนุนและสํงเสริมนักเรียนเข๎ารํวมโครงการตอบธรรมะ “ทางก๎าวหน๎า” ของชมรมพุทธศาสตร์
สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
      ๘. โรงเรียนได๎รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค(คณะสงฆ์ภาค ๘ ) การประกวดกลําวค าอาราธนาและถวาย
ทานในพุทธศาสนพิธี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
      ๙. โรงเรียนได๎รับรางวัลระดับประเทศ ปี พ.ศ.๒๕๖๐การประกวดการประกวดกลําวค าอาราธนาและถวาย
ทานในพุทธศาสนพิธี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  งานมหกรรมสํงเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียนด๎านพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 3  อุทิศถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
       ๑๐. โรงเรียนได๎ผํานเกณฑ์การประเมินโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จากส านักงานปูองกัน
ควบคุมโรคท่ี ๘ จังหวัดอุดรธานี 
       ๑๑. โรงเรียนได๎รับรองมาตรฐาน โรงเรียน อย.น๎อย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระดับดีมาก จาก
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
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ปัจจัย/เงื่อนไขท่ีท าให้ส าเร็จ 
      ๑. ได๎รับการสนับสนุนจากชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วัดบ๎านนาสวรรค์ วัดปุาอรัญ
วิเวก ชํวยในการด าเนินกิจกรรม และด๎านอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข๎อง 
 ๒. ได๎รับความรํวมมือจากครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในการรํวมกันวางแผน ปฏิบัติ และ
ประเมินผลรํวมกัน 
 

ค าส าคัญ  (Keywords)  กิจกรรมสํงเสริมคุณธรรม 
ผู้น าส่งผลงาน  โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 
วันที่น าส่งผลงาน วันที่  3 ธันวาคม   พ.ศ. 2561 
 
 
8.3 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 
     ชื่อผลงาน  การสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ โดยใช๎ทฤษฎี  
               ทางพุทธศาสตร์ ผํานกระบวนการเพลงคุณธรรม 
    ปีท่ีด าเนินงาน  ปี 2560 - 2561 
    เจ้าของผลงาน  นายกิตติชัย จันทกอง ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
    ความเป็นมา 

  ด๎วยสถานการณ์ทางสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว ทั้งด๎านเทคโนโลยีสมัยใหมํ  
รวมทั้งวิทยาการตําง ๆ ท าให๎มนุษย์เข๎าถึงสิ่งที่ต๎องการได๎อยํางรวดเร็วตามความต๎องการของจิตใจเป็นที่ตั้ง โดย
ขาดสติปัญญาไตํตรอง หากไมํได๎รับการตอบสนองตํอความต๎องการนั้นแล๎ว ยํอมสํงผลโดยตรงตํอพฤติกรรม
ด๎านลบที่แสดงออกมา ดังที่เป็นขําวปรากฏในหน๎าหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ วํามีการปล๎นชิงทรัพย์ การท า
ร๎ายรํางกาย การแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ไมํเหมาะสมทั้งท่ีผิดกฎหมายหรือไมํผิดกฎหมาย แตํขัดตํอวิถีประชา 
หรือแบบแผนที่ดีงามของวัฒนธรรมไทย ในขณะที่การศึกษาและวิทยาการตําง ๆ มีความเจริญก๎าวหน๎า แตํ
จิตใจของคนยังอยูํในขั้นที่ต๎องได๎รับการพัฒนาอยํางยิ่ง 
   จากสาเหตุดังที่กลําวมา ท าให๎ต๎องตระหนักในฐานะแมํพิมพ์พํอพิมพ์ของชาติที่ต๎องสอน
นักเรียนให๎เป็นคนดี คนเกํง มีความสุข ทั้งนี้จ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องเริ่มปลูกฝังสิ่งที่ดีงามผํานวัฒนธรรมทาง
สังคมในระดับครอบครัว ชุมชน โรงเรียน และสังคมตามล าดับ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ โดยเฉพาะกลุํม
สาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ต๎องจัดกิจกรรมทั้งด๎านการเรียนการสอน และกิจกรรมอ่ืน 
ๆ เพื่อสํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาให๎นักเรียนเป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถใช๎ชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมี
ความสุข จึงน าทฤษฎีพุทธศาสตร์ผํานกระบวนการเพลงคุณธรรม เพื่อสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 
กระบวนการพัฒนางาน  

  กระบวนการพัฒนางาน ให๎บรรลุผลการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียน 
โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ มีกระบวนการ 3 ขั้นตอน ดังนี้  
  1. จริยศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด๎วย ศีล 5 ธรรม 5 ดังนี้ 
   1.1 เว๎นจากการเบียดเบียน ท าร๎ายชีวิตสัตว์หรือมนุษย์ การมีความเมตตากรุณาตํอสัตว์ 
จัดเป็นศีล ในสํวนของการมีความเมตตาตํอมนุษย์ด๎วยกันจัดเป็นธรรม 
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1.2 เว๎นจากการลักทรัพย์ จัดเป็นศีล ในสํวนของการมีความเอ้ือเฟ่ือเผื่อแผํประกอบอาชีพ 
ที่สุจริต จัดเป็นธรรม 

   1.3 เว๎นจากการประพฤติผิดในกาม จัดเป็นศีล สํวนการส ารวมในกาม จัดเป็นธรรม 
   1.4 เว๎นจากการพูดเท็จ จัดเป็นศีล การพูดแตํสิ่งที่เป็นจริง สร๎างสรรค์ จัดเป็นธรรม 
   1.5 เว๎นจากการดื่มสุรา จัดเป็นศีล การมีสติ ส ารวมระวังกาย ใจ และวาจา จัดเป็นธรรม 
  2. จริยศาสตร์ขั้นกลาง ประกอบด๎วยกุศลกรรมบถ 10 ดังนี้ 
   2.1 เว๎นจากการฆํา หรือท าร๎ายเบียดเบียนชีวิตทั้งมนุษย์และสัตว์ 
   2.2 เว๎นจากการลักทรัพย์ 
   2.3 เว๎นจากการประพฤติผิดในกาม 
   2.4 เว๎นจากการพูดเท็จ 
   2.5 เว๎นจากการพูดยุยงให๎แตกร๎าว 
   2.6 เว๎นจากการพูดค าหยาบ 
   2.7 เว๎นจากการพูดเหลวไหล พูดเพ๎อเจ๎อ 
   2.8 ไมํโลภอยากได๎ของผู๎อ่ืนเอามาเป็นของตนเอง 
   2.9 ไมํคิดปองร๎ายผู๎อ่ืน หรือคิดให๎ผู๎อ่ืนถึงความพินาศ 
   2.10 ไมํมีความเห็นผิดไปจากท านองคลองธรรม มีความคิดเห็นที่ถูกต๎อง 
 3. จริยศาสตร์ขั้นสูง ประกอบด๎วยอริยมรรค คือ ทางอันประเสริฐมี 8 ประการ ดังนี้ 
   3.1 ความเห็นชอบ หมายถึง มีปัญญาเห็นอริยสัจ 4 ประการ 
   3.2 ความด าริชอบ หมายถึง ด าริในการออกจากกาม ไมํเบียดเบียนผู๎อื่น 
   3.3 การเจรจาชอบ หมายถึง ไมํพูดเท็จ ไมํพูดค าหยาบ ไมํพูดเพ๎อเจ๎อ 
   3.4 การกระท าชอบ หมายถึง ไมํฆําสัตว์หรือมนุษย์ ไมํลักทรัพย์ ไมํประพฤติผิดในกาม 
   3.5 การเลี้ยงชีพชอบ หมายถึง การประกอบอาชีพโดยชอบธรรม ถูกกฎหมาย 
   3.6 ความเพียรชอบ หมายถึง การเพียงระวังไมํให๎บาปเกิดขึ้น เพียรสร๎างความดี เพียรรักษา 

ความดีที่เกิดข้ึนแล๎วให๎คงอยูํ 
3.7 การตั้งสติชอบ หมายถึง ตั้งสติพิจารณารํางกาย เวทนา ความรู๎สึกสุข-ทุกข์ ให๎รู๎เทําทัน 

เห็นความเกิดดับ 
   3.8 การตั้งใจมั่นชอบ หมายถึง การท าจิตใจให๎สงบเป็นสมาธิอยํางแนํวแนํ 
   กลําวโดยสรุปได๎วํา หลักค าสอนของศาสนาพุทธเป็นหลักในการด าเนินชีวิตเพ่ือให๎สามารถ 

อยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข เมื่อน าหลักค าสอนของศาสนาพุทธในประยุกต์เข๎ากับกระบวนการเพลงคุณธรรม 
ท าให๎ได๎เครื่องมือในการปลูกฝัง สํงเสริม คุณธรรม จริยธรรม ให๎กับนักเรียนได๎เป็นอยํางดี โดยจัดกิจกรรมการ
แขํงขันเพลงคุณธรรมในทุกระดับชั้นให๎แขํงขันการประกวดเพลงคุณธรรม ทั้งนี้ใช๎เกณฑ์การตัดสินระดับชาติ
ของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นเกณฑ์ในการแขํงขันและการตัดสินของคณะกรรมการ เมื่อเสร็จกิจกรรม
สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาสํงเสริมตํอยอดในการแขํงขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค 
และระดับชาติตํอไป 
ผลการด าเนินงาน 

1. กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได๎วิธีการรูปแบบการสํงเสริม 
คุณธรรม จริยธรรมให๎แกํนักเรียน 
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2. โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ ได๎ตัวแทนของโรงเรียนในการแขํงขันงานศิลปหัตถกรรมระดับ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ ได๎เป็นตัวแทนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 21 ในการเข๎ารํวมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 2 รายการ คือ 
   3.1 การประกวดแขํงขันเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
   3.2 การประกวดแขํงขันเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4 – ม.6  

4. การประกวดแขํงขันเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4  - ม.6 ปีการศึกษา 2560 ระดับภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแกํน ได๎รางวัลเหรียญทอง ล าดับที่ 4  จาก 62 โรงเรียนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

 ประโยชน์ตํอตนเอง   
   1.  ได๎รับเกียรติบัตรครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนระดับเหรียญทอง ล าดับที่ 4 ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในการแขํงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ณ จังหวัดขอนแกํน 
   2. เป็นครูผู๎ฝึกซ๎อมกิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรมระดับชั้น ม.1- ม.3 และระดับชั้น ม.4 
– ม.6 เข๎ารํวมการแขํงขันรํวมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2561  
   3. ได๎รับความชื่นชมจากผู๎อ านวยการโรงเรียน และได๎รับการสนับสนุนที่ดี 
 

          ประโยชน์ตํอหนํวยงาน 
   1. โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ ได๎ผลงานของนักเรียน ด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก
กิจกรรมเพลงคุณธรรม 
   2. โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ ได๎กลุํมนักเรียนแกนน าในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให๎
นักเรียนทุกระดับชั้น 
   3. โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ ได๎รับเกียรติเป็นสถานที่ศึกษาดูงานด๎านกระบวนการเพลง
คุณธรรม ในสหวิทยาเขตบึงกาฬ และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

ปัจจัยความส าเร็จ 
   1. ครูให๎ความส าคัญของการพัฒนานักเรียนในด๎านคุณธรรม จริยธรรม 
   2. การวางแผนการด าเนินอยํางเป็นระบบ โดยใช๎กระบวนการ PDCA  
   3. การเชื่อมโยงกิจกรรมสูํการแขํงขันในระดับชาติ  
   4. การสํงเสริม สนับสนุน จากคณะครู ผู๎บริหาร 
   5. การลงมือปฏิบัติจริง ท าจริง ตรงกับคติพจน์ของโรงเรียนที่วํา  
“กยิราเจ กยิรา เถนัง ท าอะไร ท าให๎จริง” 
ค าส าคัญ (Keywords)   เพลงคุณธรรม 
ผู้น าส่งผลงาน  นายกิตติชัย   จันทกอง 
e-mail : Kittichai.Juntakong@gmail.com โทรศัพท์. 098-585-0806 
วันที่น าส่งผลงาน   วันที่ 3   เดือน ธันวาคม ปี 2561   
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8.4 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 
 

ชื่อผลงาน   การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูโดยใช๎แผนการจัดการเรียนรู๎ Backward 
Design เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบทางการศึกษาแหํงชาติขั้นพ้ืนฐาน 
ปีท่ีด าเนินงาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
ชื่อเจ้าของผลงาน  โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 
ความเป็นมา 
 จากผลการวิเคราะห์ผลการสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒๑ พบวํา ผลการประเมินคุณภาพผู๎เรียนจ าแนกตามขนาดโรงเรียนตามผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  กลุํมโรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียน
หนองเข็งวิทยาคม  รายวิชาภาษาไทย  อยูํล าดับที่  ๒๘  รายวิชาคณิตศาสตร์  อยูํล าดับที่  ๒๙  รายวิชา
วิทยาศาสตร์  อยูํล าดับที่  ๒๑  และรายวิชาภาษาอังกฤษ  อยูํล าดับที่  ๖  จากโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมด  ๓๒  
โรงเรียน  และผลการประเมินคุณภาพผู๎เรียนจ าแนกตามขนาดโรงเรียนตามผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  กลุํมโรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนหนองเข็ง
วิทยาคม  รายวิชาภาษาไทย  อยูํล าดับที่  ๒๖  รายวิชาคณิตศาสตร์  อยูํล าดับที่  ๒๙  รายวิชาวิทยาศาสตร์  
อยูํล าดับที่  ๒๒  รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม  อยูํล าดับที่  ๑๙  และรายวิชาภาษาอังกฤษ  
อยูํล าดับที่  ๑๑  จากโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมด  ๓๑  โรงเรียน  โดยรวมคือ โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมมี
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ต่ ากวําระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 จากผลการประเมินฯ ดังกลําวสํงผลให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๑  ได๎ด าเนิน
โครงการ กิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ในการเรํงรัดพัฒนาโรงเรียนที่อยูํในกลุํมคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ต่ ากวําระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาให๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสัมฤทธิ์
ทางการทดสอบทางการศึกษาแหํงชาติขั้นพ้ืนฐานให๎สูงขึ้น  เชํน โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัด
การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก, โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือขํายสํงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ, โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาด
เล็กมัธยมศึกษาสูํมาตรฐาน (น ารํอง) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐  ทุก ๆ กิจกรรมล๎วนเป็นกิจกรรมที่
สร๎างความตระหนัก ความใสํใจ และวิเคราะห์ผลการสอบ ฯ เพ่ือให๎ผู๎บริหาร หัวหน๎างานวิชาการ หัวหน๎ากลุํม
สาระการเรียนรู๎  ได๎น ามาขยายผลเพ่ือพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบ
ทางการศึกษาแหํงชาติขั้นพ้ืนฐานให๎เพิ่มสูงขึ้น  ร๎อยละ ๓ 

  โรงเรียนฯ จึงจัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู๎เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบทางการศึกษาแหํงชาติขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือวิเคราะห์ผลการ
สอบ O-NET และให๎ครูรํวมกันน าเสนอโครงการที่จะเรํงรัดพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   จาก
โครงการดังกลําวกลุํมงานบริหารวิชาการ  โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม จึงได๎ข๎อสรุปรํวมกันในการเลือกโครงการ
ที่ก าหนดด าเนินการ ได๎แกํ  โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูโดยใช๎แผนการจัดการ
เรียนรู๎ Backward Design เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบทางการศึกษาแหํงชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ของนักเรียนโรงเรียนหนอง
เข็งวิทยาคม 
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กระบวนการพัฒนางาน 
โรงเรียนใช้ กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ PAOR เป็นฐานในการพัฒนา 

P (Plan)  วางแผนวิเคราะห์ผลการสอบ O-NET ทุกกลุํมสาระ เพ่ือน าข๎อมูลไปพัฒนา
กระบวนการ 

เรียนการสอน โดยเริ่มต๎นจากการปรับแผนการจัดการเรียนรู๎ โดยใช๎เทคนิค Backward Design 
A (Action)  น าแผนการสอนที่ได๎จากการปรับปรุงพัฒนาไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอนใน 

ห๎องเรียน 
O (Observe)   สังเกตการเปลี่ยนแปลงของผู๎เรียนจากการทดสอบความรู๎ความเข๎าใจตาม 

มาตรฐานการเรียนรู๎ บันทึกผลที่ได ๎โรงเรียนจัดกิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอนเพ่ือติดตามพัฒนาการ 
การใช๎แผนการจัดการเรียนรู๎ 

R (Reflection) น าผลการปฏิบัติที่ได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ตํางกลุํมสาระในท่ีประชุมของโรงเรียน 
ผลการด าเนินงาน 
 ๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ิมสูงขึ้นร๎อยละ ๓ 
 ๒. ครูได๎พัฒนาสื่อ / นวัตกรรม ไปใช๎ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 ๓. ครูให๎มีทักษะและกระบวนการสอนที่ดี 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ิมสูงขึ้นร๎อยละ ๓ 
 ๒. ครูได๎พัฒนาสื่อ / นวัตกรรม ไปใช๎ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 ๓. ครูให๎มีทักษะและกระบวนการสอนที่ดี 
ปัจจัยความส าเร็จ 
 ๑. ครูใช๎แผนการจัดการเรียนรู๎ Backward Design  มีความเหมาะสมตํอนักเรียนที่มีความพร๎อมด๎าน
การเรียนรู๎  มีทักษะและกระบวนการสอนที่ดี  

๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ิมสูงขึ้นร๎อยละ ๓ 
 ๓. นักเรียนมีพ้ืนฐานมีความรู๎ความสามารถ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และมีความมุํงมั่นตั้งใจในการ
ท างาน 
 ๔. ครูเป็นผู๎มีความรู๎ความสามารถ มีความตั้งใจ มีการเสียสละ และเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ 
 ๕. โรงเรียนมีงบประมาณให๎การสนับสนุน ในด๎านการพัฒนาความสามารถด๎านการเรียนของนักเรียน
ให๎เต็มศักยภาพ 
 ๖. ผู๎บริหารเป็นผู๎มีวิสัยทัศน์ ให๎การสนับสนุนในการท างาน 
 ๗. ผู๎ปกครองให๎ความรํวมมือและสนับสนุนในการจัดกิจกรรมการพัฒนาความสามารถด๎านการเรียน
ของนักเรียนให๎เต็มศักยภาพ 
ค าส าคัญ (Keywords)   แผนการจัดการเรียนรู๎ Backward Design 
ผู้น าส่งผลงาน  นางสาวโชติมา  โรจนเศรษฐกุลe-mail  :  chotimarojjana@gmail.com  
โทรศัพท์  ๐๙๘-๘๔๒-๘๙๕๙ วันที่น าส่งผลงาน  วันที่  ๓  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
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8.5 โรงเรียนบุ่งคล้านคร - 
9. สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ 
    9.1 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

ชื่อผลงาน โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
ปีท่ีด าเนินงาน ปีการศึกษา พ.ศ.2560 
เจ้าของผลงาน จําสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ ต าแหนํง ครู วิทยฐานะครูช านาญการ โรงเรียน 

ประชานิมิตพิทยานุกูล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา เขต 21 
ความเป็นมา 

            ปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อมที่รุนแรงมากขึ้นทุกวันนี้ สํวนหนึ่งมาจากขยะ ซึ่งเป็นปัญหาพ้ืนฐาน
ของชุมชนที่กํอให๎เกิดผลกระทบตํอชุมชน อาทิ เป็นแหลํงอาหาร และแหลํงเพาะพันธุ์ของพาหะน าโรค เชํน 
แมลงวัน แมลงสาบ ยุง ฯลฯ เป็นแหลํงแพรํกระจํายเชื้อโรค มีกลิ่นเหม็น กํอให๎เกิดความร าคาญ ท าลาย
สุนทรียภาพด๎านสิ่งแวดล๎อม เกิดสภาพไมํนําดู สกปรกนํารังเกียจ ขยะท าให๎น้ าเสียที่มีความสกปรกสูงมาก เกิด
กลิ่นรบกวน เป็นแหลํงสะสม เชื้อโรค สํงผลกระทบตํอสุขภาพอนามัยของประชาชน 
                    โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ตระหนักถึงความส าคัญของเรื่องดังกลําว จึงจัดท าโครงการ 
“โรงเรียนปลอดขยะ” เพ่ือปลูกจิตส านึก การลด คัดแยกขยะ และการน าขยะกลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํ 
ในโรงเรียน   การรวบรวมขยะเพ่ือสํงไปก าจัดอยํางถูกต๎อง สร๎างระบบการเรียนรู๎ผํานกิจกรรมตําง ๆ 
 

กระบวนการพัฒนางาน 
1. เสนอโครงการและขออนุมัติโครงการ 
2. แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ประชุมวางแผนด าเนินงาน ก าหนดกิจกรรมและมอบหมายหน๎าที่ความรับผิดชอบ 
4. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
5. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการ 
6. ด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ก าหนด มีกิจกรรม 8 กิจกรรมดังนี้ 

                     6.1 กิจกรรมจัดท าปูายนิเทศให๎ความรู๎แกํนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
   ตลอดจนผู๎ปกครอง และชุมชน 
                     6.2 กิจกรรมจัดท าแผํนพับเผยแพรํความรู๎ และกิจกรรมของโครงการ 
                     6.3 กิจกรรมเสียงตามสายให๎ความรู๎แกํนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน 
   ผู๎ปกครอง และชุมชน 
                     6.4 กิจกรรมแยกขยะจากห๎องเรียน 
                              - ขยะกระดาษ 
                              - ขยะพลาสติก 
                              - ขยะทั่วไป 
                     6.5 กิจกรรมลดขยะอินทรีย์ 
                              - กินอาหารให๎หมดไมํเหลือเศษอาหาร 
                     6.6 กิจกรรมน าขยะกลับมาใช๎ประโยชน์ 
                              - ผลติผลงานรีไซเคิล 
                              - ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช๎ 
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                     6.7 กิจกรรมธนาคารขยะ 
                              - กระดาษ 
                              - ขวดพลาสติก 
                     86. กิจกรรมแยกขยะอันตราย 
                              - แยกขยะอันตรายจากห๎องคอมพิวเตอร์ ห๎องวิทยาศาสตร์ ห๎องศิลปะและอ่ืนๆ 

5.7 ติดตามและประเมินกิจกรรม 
5.8 สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน 

 
ผลการด าเนินงาน 
 1.  ด้านปริมาณ 
                ครู และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 20 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ถึง                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 184 คน เข๎ารํวมกิจกรรมตามโครงการ 

2.  ด้านคุณภาพ 
                นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญของการลด การคัดแยกขยะ 
และการน าขยะกลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํ และน ามาใช๎ในชีวิตประจาวัน รวมทั้งให๎ความรํวมมือในกิจกรรมจาก
โครงการโรงเรียนปลอดขยะที่โรงเรียนจัดท าข้ึน 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประโยชน์ต่อตนเอง สามารถน าไปใช๎จริงในชีวิตประจ าวันได๎ เป็นแบบอยํางให๎กับเพ่ือนครูและผู๎เรียน 
 ประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
  1. เป็นตัวแทนสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ รับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะในระดับโรงเรียน
ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2561 
  2. โรงเรียนมีสภาพแวดล๎อมที่รํมรื่นสวยงาม และมีบรรยากาศที่เอ้ือตํอการเรียนการสอน
กิจกรรม 
  3. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนได๎รับความรู๎จากการศึกษาข๎อมูลการลด 
การคัดแยกขยะและการน าขยะกลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํ 
 

ปัจจัยความส าเร็จ 
 1. ผู๎บริหารให๎การสนับสนุนในการด าเนินโครงการ 
 2. มีการปฏิบัติจริง ทั้งในสํวนของการจัดท าโครงการ ประชุมวางแผน การมีสํวนรํวมในการท า
กิจกรรมของบุคลากรในโรงเรียน 
 3. ชุมชนมีสํวนรํวม 
ความส าคัญ (Keywords) (โรงเรียนปลอดขยะ) 
ผู้น าส่งผลงาน  จําสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ e-mail:  Jackrachai@gmail.com   โทรศัพท์ 
0932978587 
วันส่งผลงาน วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2561  
 

 



วิธีปฏิบัติที่ดี โรงเรียนในสังกัด สพม. 21                                    83 

 

9.2  โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 
ชื่อผลงาน การบริหารจัดการโรงเรียนด๎วยกระบวนการ STSS (System Approach, Teamwork,  
             Socialization, Supervision Monitoring and Evaluation) 
ปีท่ีด าเนินงาน  2559-2561 
เจ้าของผลงาน โรงเรียนหนองหัวช๎างวิทยา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 21 
ความเป็นมา 

การจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพและได๎มาตรฐานสอดคล๎องกับความต๎องการของบุคคลและ 
สังคมมีความส าคัญยิ่งในการพัฒนาคน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดของประเทศ รัฐธรรมนูญแหํง
ราชอาณาจักรไทย บุคคลยํอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมํน๎อยกวําสิบสองปีที่รัฐจะต๎องจัดให๎อยําง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมํเก็บคําใช๎จําย ผู๎ยากไร๎ ผู๎พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู๎อยูํในสภาวะยากล าบาก ต๎อง
ได๎รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง และการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให๎ได๎รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น  

        การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนดังกลําว สถานศึกษาต๎องมีการบริหารจัดการคุณภาพอยํางเป็น ระบบ 
ตํอเนื่อง เริ่มจากการก าหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยํางชัดเจนเหมาะสม 
วางแผนพัฒนาคุณภาพและด าเนินงานตามแผนอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งตรวจสอบทบทวนปรับปรุงแก๎ไข และ
รายงานผลอยํางสม่ าเสมอ ปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องบริหารจัดการศึกษาใน
เชิงคุณภาพ โดยมีการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญท่ีเสริมและผลักดันให๎กระบวนการท างานในทุก
ระดับและบุคลากรที่เก่ียวข๎องด าเนินไปอยํางสอดรับกันเป็นระบบ มุํงหน๎าไปในทิศทางที่ได๎รํวมกันก าหนดไว๎
เพ่ือบรรลุเปูาหมายของการจัดการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ การประกันคุณภาพการศึกษาที่จะน าไปสูํการ
พัฒนาคุณภาพอยํางเป็นระบบและยั่งยืนจึงสมควรเน๎น “การพัฒนาระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ” ซ่ึง
สามารถประสานระบบการท างานที่เป็นกระบวนการที่สํงเสริมกัน สามารถน ามาใช๎งานได๎จริง คือความตั้งใจ
และการมีสํวนรํวมของครูทุกคน โดยใช๎กระบวนการ STSS  
 

กระบวนการพัฒนางาน 

กิจกรรมส าคัญและวิธีการด าเนินงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานโดยใช๎โรงเรียนเป็น 
ฐาน (SBM) จัดระบบการด าเนินงานโดยใช๎วงจรการบริหารคุณภาพของ เดมม่ิง P D C A (Plan Do Check 
Action ) เน๎นการท างานตามหลักธรรมาภิบาล มาก ากับดูแลการบริหารงาน บูรณาการกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช๎ระบวนการการบริหารจัดการโรงเรียนด๎วยกระบวนการ STSS ดังนี้ 

1.  การบริหารเชิงระบบ (System Approach) 
การวางแผน (plan) เป็นการวางระบบ ซึ่งเป็นองค์ประกอบแรกท่ีส าคัญที่สุด จะต๎องก าหนด 

ขั้นตอนมีวิธีการปฏิบัติเป็นมาตรฐานและการบันทึกการท างานเป็นปัจจุบัน ข๎อมูลจากบันทึกนี้จะน าไปสูํการ
ตรวจสอบประเมินตนเองและให๎ผู๎อื่นตรวจสอบได๎และเป็นสารสนเทศท่ีสะท๎อนให๎เห็นคุณภาพตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของระบบยํอยสํงผลถึงคุณภาพรวมของโรงเรียนทั้งระบบ 

การด าเนินงาน (Do) เป็นการปฏิบัติรํวมกันของทุกคนโดยใช๎กระบวนการ วิธีการ และบันทึก  
บุคคลภายในองค์กรที่รับผิดชอบในระบบยํอยตําง ๆ จะปฏิบัติและบันทึกตํอเนื่องเป็นปัจจุบัน 

การตรวจสอบ/ประเมินผล (check) เป็นการประเมินตนเอง รํวมกันประเมิน หรือผลัดเปลี่ยน 
กันประเมินภายในระหวํางบุคคล ระหวํางทีมยํอยในโรงเรียน 
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การปรับปรุงพัฒนา (Act) เป็นการน าผลการประเมินมาแก๎ไขพัฒนา ซึ่งอาจจะแก๎ไขพัฒนาใน 
สํวนที่เป็นกระบวนการ วิธีการปัจจัยหรือการบันทึกให๎ดีขึ้นจนระบบคุณภาพหรือวงจรคุณภาพเป็นวัฒนธรรม
การท างานขององค์กรอยํางยั่งยืน 

2.  การท างานเป็นทีม (Teamwork) 
ทีมน า  ได๎แกํ คณะผู๎บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา  ซึ่งจะเป็นผู๎วิเคราะห์ 

จุดอํอนจุดแข็ง  จัดท าแผนกลยุทธ์ ควบคุม ก ากับติดตาม และสนับสนุน เสริมสร๎างพลังรํวม 
(Empowerment) เพ่ือให๎การด าเนินงานเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 

ทีมสนับสนุน เป็นทีมหลักในการสนับสนุนประสานงานด๎านวิชาการและอ่ืน ๆ ให๎เกิดการ 
สร๎างระบบคุณภาพข้ึน ทีมสนับสนุนจะเป็นใครขึ้นกับการพัฒนาระบบวําจะเน๎นที่ระบบใดเชํน ทีมสนับสนุน
ของระบบการบริหารงานวิชาการ หัวหน๎าทีม คือ หัวหน๎าฝุายบริหารงานวิชาการ เป็นต๎น 

ทีมท า เป็นทีมสมาชิกรับผิดชอบการท างานโดยตรง เชํน ระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน คือ 
ทีมระดับชั้น ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา มีบทบาทหน๎าที่ในการพัฒนากิจกรรมตํางๆ  

3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ (Socialization) 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎จะท าให๎ได๎รับทราบจุดอํอนจุดแข็งในการด าเนินงาน เพ่ือให๎เกิด 

แนวทางท่ีจะพัฒนาให๎มีคุณภาพสูงขึ้น การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ท าได๎ท้ังภายในโรงเรียนและระหวํางโรงเรียน โดย
มีบรรยากาศการท างานที่เป็นกันเอง ไมํใช๎การสั่งการหรือบังคับบัญชาท าให๎ผู๎ปฏิบัติงานในแตํละสํวนเกิด
ความรู๎สึกท่ีดี ไมํต๎องกังวลเรื่องการประเมินตรวจสอบจากผู๎บังคับบัญชา 

4.  การนิเทศ  ติดตาม และประเมินผล ( Supervision Monitoring and Evaluation ) 
การนิเทศ  ติดตาม และประเมินผล เป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนางานชํวยสํงเสริม สนับสนุน และให๎
ข๎อมูลย๎อนกลับที่จะน าไปใช๎ปรับปรุงงานตํอไป 
ผลการด าเนินงาน  

1.  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
2.   โรงเรียนมีการจัดองค์กร โครงสร๎าง ระบบบริหารงาน และพัฒนาองค์กรอยํางเป็นระบบ   
3.  โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง  

          4.  นักเรียน  ครู  ผู๎บริหาร  มีผลงานเชิงประจักษ์ในระดับตําง ๆ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

ประโยชน์ต่อตนเอง  
1.  โลํเกียรติยศรางวัล เฉลิมรัชสมัย ครูไทยยุค 4.0 “ต๎นแบบครูดี ครูเกํง ศตวรรษท่ี 21  

ประเภทผู๎บริหารและครู ปฏิบัติการสอนใสํใจผู๎เรียน ด าเนินการสอนด๎วยคุณธรรมจริยธรรม 2561 
2. ครูผู๎สอนวิชาภาษาไทยโรงเรียนหนองหัวช๎างวิทยาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  

(O-NET ) ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยระดับสถานศึกษามีพัฒนาการ ร๎อยละ 4.14 
 3. ครูเข๎ารํวมงานการจัดการเรียนรวมในศตวรรษที่ 21และการเสนอผลงานทางวิชาการ  

ระดับประเทศ  2559 
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ประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
ผลการปฏิบัติงานที่เป็นผลส าเร็จ โรงเรียนหนองหัวช๎างวิทยามีระบบการท างานที่เป็นเลิศ  

ครูมีความสามารถในการวางแผน วิเคราะห์หลักสูตร และวิเคราะห์ผู๎เรียน สามารถแก๎ปัญหาการเรียนรู๎ของเด็ก 
ปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ด๎วยวงจรคุณภาพ (PDCA) การท างานมีความคลํองตัวเพ่ิมข้ึน การ
ประสานงานรวดเร็วขึน้ และท าให๎เกิดระบบในการท างาน มีขั้นตอนและมีวิธีการปฏิบัติเป็นมาตรฐาน สามารถ
กระจายงานได๎อยํางทั่วถึง สํงผลถึงคุณภาพรวมของโรงเรียนทั้งระบบ ครูมีความสามารถท างานเป็นทีม สํงผล
ให๎ครูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ทุกคนมีสํวนรํวม สามารถตรวจสอบ
ประเมินตนเอง และให๎ผู๎อื่นตรวจสอบได๎สะท๎อนให๎เห็นคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของระบบยํอย 
โรงเรียนสามารถสร๎างองค์การแหํงการเรียนรู๎ด๎วยการจัดการความรู๎ (KM) และระบบการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล ( Supervision Monitoring and Evaluation ) ที่มีประสิทธิภาพ ท าให๎โรงเรียนสามารถ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู๎เรียนให๎ด าเนินไปอยํางตํอเนื่อง ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาการเรียนรู๎ 
มีความรู๎ความสามารถ มีทักษะและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด  

1. รางวัลการประเมินโรงเรียน อย.น๎อย จังหวัดบึงกาฬ  ระดับดีเยี่ยม 2561 
2. รองชนะเลิศอันดับ 1การแขํงขันกีฬาเยาวชนแหํงชาติ ครั้งที่ 35 รอบคัดตัวแทน 

ภาค 3 ประเภทกีฬา คาราเต๎ โด ประเภทตํอสู๎บุคคลหญิง 2561 
3. รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันการเขียนโปแกรม Paint นักเรียนที่บกพรํองทางการเรียนรู๎  

ไมกํ าหนดชํวงชั้น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2560 
4. รางวัลเหรียญทอง  การแขํงขันการจัดท าหนังสือเลํมเล็กประเภทนักเรียนที่บกพรํอง 

ทางการเรียนรู๎ ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  2559 
ปัจจัยความส าเร็จ 

1. ผู๎บริหารสถานศึกษามีการสํงเสริมสนับสนุนมอบเป็นนโยบายลงสูํการปฏิบัติที่ชัดเจน 
 2.  ครูทุกคนจะต๎องปฏิบัติหน๎าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพอยํางแท๎จริง 
 3.  มีการน าแผนสูํการปฏิบัติจริง 

  ค าส าคัญ (keywords)  การบริหารจัดการโรงเรียน 
 ผู้น าส่งผลงาน  นางขนิษฐา  ขันขวา 
 e-mail:  plelove1985@gmail.com โทรศัพท์  0883330322,042020648 
 วันที่น าสํงผลงาน   วันที่ 3 ธนัวาคม 2561   
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9.3  โรงเรียนศรีส าราญวิทยาคม 
ชื่อผลงาน  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) 
ชื่อผู้เสนอผลงาน    นางสาวทิพวรรณ   นาเชียงใต๎   โรงเรียนศรีส าราญวิทยาคม  
 

     ความเป็นมา 
     โรงเรียนศรีส าราญวิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จัดการเรียนการสอนตั้งแตํ  ระดับมัธยมศึกษา 

ปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนรวมทั้งหมด 157  คน ครู 13 คน ผู๎บริหาร 1 คน เขตพ้ืนที่บริการ
จ านวน 7 หมูํบ๎านคือ 1.บ๎านนาค า 2.บ๎านเหลําใหญํ 3.บ๎านหนองลาด 4.บ๎านโนนสวําง 5.บ๎านนางาม 6.บ๎าน
โชคชัย     7.บ๎านโคกหนองลาด   จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีส าราญวิทยาคม มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากวําระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระดับสังกัด และระดับประเทศทุกวิชา โดยมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากวําระหวําง 2.28 – 7.44    
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2559 พบวํา โรงเรียนศรีส าราญวิทยาคม มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากวําระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับสังกัด และระดับประเทศทุกวิชา โดยมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากวําระหวําง 0.00-9.50   
ซึ่งผลดังกลําวข๎างต๎นท าให๎ไมํเป็นที่พึงพอใจของคณะครู  ผู๎ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เป็นอยํางยิ่ง  ดังนั้นคณะครูผู๎ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงรํวมกันจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET) ขึ้นเพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการเตรียมการและ
พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎มีความพร๎อมรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) ในปีการศึกษาตํอไปและ
มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นกวําปีการศึกษาที่ผํานมา 

 

กระบวนการพัฒนางาน 
1.  ขั้นวางแผน (Plan) 
       1.1 PLC ผู๎บริหารและคณะครูเพ่ือสร๎างความตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
        1.2  แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
    1.3  รู๎จักนักเรียนรายบุคคลและคัดกรองนักเรียนออกเป็น 3 กลุํมคือ กลุํมอํานไมํออก เขียนไมํได๎ 

และคิดวิเคราะห์ไมํเป็น กลุํมอํานไมํคลํอง เขียนไมํคลํองและคิดวิเคราะห์ไมํเป็น และกลุํมอํานคลํอง เขียนคลํอง 
คิดวิเคราะห์เป็น 

     1.4 ศึกษาหลักสูตรและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข๎อง ดังนี้ 
  1) ทฤษฎีการสอนของกาเยํ  ซึ่งมีแนวคิดวําการเรียนรู๎มีล าดับขั้นและผู๎เรียนจะต๎องเรียนรู๎ 

เนื้อหาจากงํายไปหายาก  
2) แนวคิดของบลูม ซึ่งกลําวถึงธรรมชาติของผู๎เรียนแตํละคนวํามีความแตกตํางกัน ผู๎เรียน 

จะสามารถเรียนเนื้อหาในหนํวยยํอยตํางๆ ได๎ โดยใช๎เวลาเรียนที่แตกตํางกัน 
                 3) ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมของสกินเนอร์ บุคคลเรียนรู๎ด๎วยการกระท า โดยมีตัวเสริมแรง 

เป็นตัวการ 
            4) ทฤษฎีลองผิดลองถูกของธอร์นไดด์ สรุปเกณฑ์การเรียนรู๎คือ 
   - กฎความพร๎อม หมายถึง การเรียนรู๎จะเกิดข้ึนเมื่อบุคคลพร๎อมที่จะท า 
   - กฎผลที่ได๎รับ  หมายถึง การเรียนรู๎จะเกิดข้ึน เพราะบุคคลกระท าซ้ า และยิ่งท า
มาก  ความช านาญจะเกิดขึ้นได๎งําย 
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  1.5 ออกแบบวิธีการหรือนวัตกรรม 
2.   ด าเนินการตามแผน (Do) 

2.1 สร๎างเครื่องมือหรือนวัตกรรมที่ออกแบบไว๎ 
2.2 ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาตามเครื่องมือที่สร๎าง ดังนี้   

              1)  กิจกรรมเติมการสอนให๎เข๎มข๎น    เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุํม
สาระการเรียนรู๎ในเวลาเรียนปกติ แตํจะมีการวิเคราะห์และคัดกรองผู๎เรียนเป็นกลุํมๆโดยแตํละกลุํมจะใช๎
เทคนิควิธี  สื่อการสอนและแรงจูงใจที่แตกตํางกัน  ตลอดจนมีการเพ่ิมความเข๎มข๎นในเนื้อหาวิชาที่เรียน
มากยิ่งขึ้นและจะมีกระบวนการพัฒนาอยํางเป็นระบบและขั้นตอนจากงํายไปหายาก (สอดคล๎องกับทฤษฎี
การสอนของกาเยํ)  โดยมีรายละเอียดการด าเนินกิจกรรมดังนี้ 
       (1) ด าเนินการคัดกรองนักเรียน และจัดกลุํมนักเรียนตามระดับ
ความสามารถ ในการเรียนรู๎(สอดคล๎องกับแนวคิดของบลูม) 
       (2) เลือกเทคนิคและวิธีสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนสื่อ  เครื่องมือ
วัดและประเมินผล ให๎เหมาะสม สอดคล๎องกับบริบทและความต๎องการของผู๎เรียน โดยค านึงถึงความ
แตกตํางระหวํางบุคคลเป็นส าคัญ(สอดคล๎องกับแนวคิดของบลูม) 
       (3) จัดท าแนวทางการพัฒนาผู๎เรียนหรือแผนการจัดการเรียนรู๎ และจัดหา
สื่อ  นวัตกรรม ตลอดจนแหลํงเรียนรู๎ที่เหมาะสม 
                                 (4) ด าเนินการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการพัฒนาหรือแผนการจัดการ
เรียนรู๎และมีการเสริมแรงโดยการชมเชยผู๎ที่เรียนรู๎ได๎ดีและคอยให๎ก าลังใจคนที่เรียนรู๎ช๎ากวําคนอ่ืน
(สอดคล๎องกับทฤษฎีพฤติกรรมนิยมของสกินเนอร์) 
      (5) ด าเนินการวัดผลและประเมินผลทุกระยะ เพื่อเป็นข๎อมูลในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู๎เรียนรายบุคคลตํอไป 
           2) กิจกรรมเติมวิชาการให๎เข๎มแข็ง   โดยด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เสริมให๎
นักเรียนทั้งในและนอกเวลาเรียนตามที่โรงเรียนก าหนดเป็นจุดเน๎นหรือด าเนินการเป็นปกติอยูํแล๎ว เชํน 
กิจกรรมสํงเสริมการอําน   กิจกรรมสอนซํอมเสริม   กิจกรรมติวเตอร์   กิจกรรมทํองค าศัพท์   กิจกรรม
ทํองอาขยาน   กิจกรรมทํองสูตรคูณ   กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ   กิจกรรมเขียนเรียงความ  เป็นต๎น ซึ่ง
กิจกรรมเหลํานี้จะด าเนินการซ้ าๆ บํอยๆเพ่ือให๎เกิดความช านาญ  

3.   การตรวจสอบ (Check) 
         3.1  ผู๎บริหารนิเทศ  ก ากับ  ติดตามอยํางจริงจังและตํอเนื่อง 
         3.2  ส ารวจความพึงพอใจของครู  ผู๎ปกครอง  และนักเรียน   

4.  การรายงานผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา (Action) 
        4.1  ครูวชิาการสรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  ให๎ผู๎บริหารทราบ  
        4.2  น าผลการประเมินมาวิเคราะห์รํวมกันในวง PLC  เพ่ือที่จะได๎น าไปเป็นข๎อมูลในการ
วางแผนพัฒนาให๎ดียิ่งขึ้นตํอไป 
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ขั้นตอนการใชห้ลักการจัดการคุณภาพตามกระบวนการ PDCA เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

รู๎จักนักเรยีนเป็นรายบุคคล/คดักรองนักเรียน 

นิเทศ ก ากับ ติดตาม 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ทุกสิ้นเดือน 

 

      
  กิจกรรมเสรมิวิชาการให๎เข๎มข๎น 
 

 
กิจกรรมเติมการสอนให๎
เข๎มแข็ง 

 

วิเคราะหห์ลักสูตรและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข๎อง 
 

สร๎างเครื่องมือเพื่อใช๎ในการพัฒนา 
 

ด าเนินการจัดกิจกรรมตามเครื่องมือท่ีสร๎าง 
 

ประชุมคร ู

สรุปผล/รายงานผล/ประเมินผล 
และน าผลการประเมิน 
มาปรับปรุงพัฒนาตํอไป 

 

ออกแบบเครื่องมือหรือนวัตกรรม 
 

P 

D 

C 

A 
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ผลการด าเนินงาน 
     1.  โรงเรียนมีผลการประเมิน (O-NET)   สูงกวําคําเฉลี่ยของจังหวัด เขตพ้ืนที่ และระดับประเทศ   

2 วิชา ได๎แกํ  ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์       
     2.  ผู๎ปกครองและนักเรียน มีความพึงพอใจตํอการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET ) 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1.  โรงเรียนมีการท างานที่เป็นระบบและความทุํมเทเอาใจใสํของคณะครู ผู๎ปกครอง นักเรียน เป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีท าให๎การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว๎ 
 2. ครูได๎ใช๎กระบวนการ PLC ในการพัฒนางานในสภาวะปกติ 
ปัจจัยความส าเร็จ 

      1. ครูให๎ความรํวมมือในการด าเนินงานอยํางเต็มศักยภาพและมีความตํอเนื่องในการด าเนินงาน 
      2.  ผู๎บริหารให๎ความส าคัญและก ากับ ติดตามอยํางตํอเนื่อง 
      3.  ผู๎ปกครองให๎ความส าคัญและมีเวลาให๎กับบุตรหลาน 
      4.  นักเรียนให๎ความส าคัญและตั้งใจเรียน 
      5.  มีกระบวนการท างานที่เป็นระบบ PDCA.  

  ค าส าคัญ (keywords)  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ผู้น าส่งผลงาน  นางสาวทิพวรรณ   นาเชียงใต๎   โรงเรียนศรีส าราญวิทยาคม  
วันที่น าส่งผลงาน   วันที่ 3 ธันวาคม 2561   
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9.4  โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 

ชื่อผลงาน  โครงงานคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ  หยุดภัยสังคมก๎มหน๎า  ด๎วยธรรมมะในดวงใจ 
(Be far from social media, Be near to dharma.) 
ปีท่ีด าเนินงาน  ปี ๒๕๖๑                                                                                                   
เจ้าของผลงาน นางสาวจินตนา  ดีดวงพันธ์  ต าแหนํง ครู คศ.๑  โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 
ความเป็นมา 
  ปัจจุบันเทคโนโลยีตํางๆ มีความเจริญก๎าวหน๎าและเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว ซึ่งการ 

เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วของเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ ได๎สํงผลกระทบตํอความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลในระดับ
ตํางๆ ไมํวําจะเป็น สังคมระดับครอบครัว    กลุํมเพ่ือน หรือแม๎กระทั่งสังคมในท่ีท างาน ซึ่งจะเห็นได๎จากการ
เสพติดโทรศัพท์ประเภท สมาร์ทโฟน ไอแพด แท็บเล็ต ที่สามารถเชื่อมตํออินเทอร์เน็ตแคํเพียงปลายนิ้ว 
จนกระท่ังเทคโนโลยีเหลํานี้เป็นปัจจัย ๖ นอกเหนือจากปัจจัย ๔ ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการด าเนินชีวิตของ
มนุษย์ทั่วไป “สังคมก๎มหน๎า” ในโลกออนไลน์เป็นศัพท์ที่ค๎ุนหูกับทุกคนเป็นอยํางดีและปฏิเสธไมํได๎วํามีทั้งผลดี
และผลเสียกับพฤติกรรมในสังคมมนุษย์ กลําวคือ พฤติกรรมของคนในสังคมที่มีความหมกมํุนอยูํในเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เชํน สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ เป็นต๎น ซึ่งเทคโนโลยีเหลํานี้สามารถใช๎ประโยชน์ 
ได๎ดี ไมํวําจะเป็นใช๎ท างาน สืบค๎นข๎อมูล ถํายรูป เป็นอุปกรณ์สื่อสารที่สํงได๎ทั้งภาพและเสียง มีผู๎ใช๎งานทุกเพศ
ทุกวัย 

         ที่กลําวมานั้นจะเห็นได๎วํา สมาร์ทโฟนทั้งหลายได๎กลายเป็นสิ่งจ าเป็นในชีวิตประจ าวันของคน 
สํวนใหญํหรือคนทั่วโลกไปแล๎ว จะเห็นได๎จากกลุํมคนทุกวัยตั้งแตํวัยเด็ก วัยรุํน วัยท างานไปจนถึงผู๎สูงอายุ ก็
ล๎วนแตํจะต๎องเป็นเจ๎าของสมาร์ทโฟน  อยํางน๎อย ๑ เครื่อง ผลกระทบที่ตามมาจากการที่ทุกคนให๎ความส าคัญ
กับสมาร์ทโฟนเหลํานี้ก็คือ  

- ท าให๎ความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลในสังคมระดับตํางๆลดลงไปจนถึงขั้นย่ าแยํ 
- ไมํสนใจสิ่งรอบข๎างหรือขาดความระมัดระวัง ก็อาจจะท าให๎เกิดอุบัติเหตุหรือจราจรเพ่ิมขึ้น 
- ท าให๎การสื่อสารแบบเผชิญหน๎าลดน๎อยลง และอาจจะเป็นนิสัยที่ติดตํอไปเรื่อยๆ 
- ท าให๎เกิดโรคตามมาเชํน โรคซึมเศร๎า ละเมอแชท โนโมโฟเบีย สายตาเริ่มเบลอ นิ้วมือหงิกงอ เป็นต๎น 

จากพฤติกรรมของคนในสังคมยุค Social Network ที่ผู๎คนตํางก๎มหน๎าอยูํกับอุปกรณ์พกพา 
สํวนตัว ซึ่งเราจะพบเห็นได๎ทั่วไปวําผู๎คนเหลํานี้ตํางงํวนอยูํกับการแชทผํานไลน์หรือเฟสบุ๏คกับเพ่ือนหรือกลุํม
เพ่ือน เชํน การโพสต์ภาพอาหารกํอนรับประทาน หรือทานเสร็จแล๎ว ผํานหน๎าจอเฟสบุ๏ค หรือการกดไลค์กับ
เพ่ือนที่โพสต์กิจกรรมเกือบจะทุกวินาที ผลดีอาจสร๎างความสะดวกในการสื่อสารโดยเฉพาะในสถานที่งดการใช๎
เสียง ที่รวดเร็วทั้งภาพและเสียงไมํต๎องเสียคําโทรศัพท์ สํวนผลกระทบที่นําเป็นหํวงโดยเฉพาะกลุํมเด็กและ
เยาวชนที่ยังมีวุฒิภาวะน๎อย หากผู๎ปกครองไมํชี้แจง ดูแล ควบคุมการใช๎อยํางจริงจังจะเกิดผลกระทบตํอสุขภาพ
ทางกายและสุขภาพทางจิตดังนั้นพวกเรานักเรียนโรงเรียนศรีวิไลวิทยาได๎มองเห็นถึงความส าคัญของปัญหาการ
ใช๎สมาร์ทโฟนจึงได๎จัดตั้งกลุํมที่มีชื่อวํา “กลุํมต๎นกล๎า แหํงความดี” ขึ้น มีวัตถุประสงค์ที่จะหาทางแก๎ไขปัญหา
สังคมก๎มหน๎า เพื่อปลูกฝังคํานิยมที่ถูกต๎อง ให๎กับนักเรียนโรงเรียนศรีวิไลวิทยา ด๎วยการน าหลักธรรมเข๎ามาชํวย
ในการแก๎ไขปัญหา และเพ่ือให๎ทุกคนหันหน๎าเข๎าหาธรรมะมากขึ้น 
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กระบวนการพัฒนางาน 
ในการด าเนินการท าโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “หยุดภัยสังคมก๎มหน๎า ด๎วยธรรมะ 

ในดวงใจ” (Be far from social media, Be near to dharma.)  เพ่ือเสริมสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ ความ
รับผิดชอบ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปลูกจิตส านึกในการใช๎ สมาร์ทโฟนให๎กับนักเรียนโรงเรียนศรีวิไลวิทยา 
สํงเสริมการมีสํวนรํวมของคณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือเป็นแบบอยํางในการใช๎สมาร์ทโฟนให๎ถูกท่ี 
ถูกเวลา  สํงเสริมให๎นักเรียนได๎มีความคิดสร๎างสรรค์ ฝึกทักษะการท างานเป็นทีม และเป็นแบบอยํางแกํ
นักเรียนอื่นๆ เพ่ือขยายผลการด าเนินงานสูํชุมชน กลุํมผู๎รับผิดชอบโครงงาน มีขั้นตอนในการด าเนินงาน 
ดังตํอไปนี้ปฏิทินก าหนดการด าเนินงานในระยะที่ ๑ บุกเบิก-ทดลอง ชํวงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ๒๕๖๑ 
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ  “หยุดภัยสังคมก๎มหน๎า ด๎วยธรรมมะในดวงใจ”   (Be far from social 
media, Be near to dharma.) เป็นโครงงานที่คิดริเริมโดยนักเรียนจิตอาสา “กลุํมต๎นกล๎า แหํงความดี” 
เพ่ือให๎การด าเนินงานเป็นไปอยํางราบรื่นและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎ โดยใช๎แบบแผนการปฏิบัติงาน
แบบ PDCA (Plan Do Check Act) เข๎ามาชํวยในการแก๎ไขปัญหาในครั้งนี้ เพื่อให๎การท างานเป็นระเบียบและ
ด าเนินการได๎งํายขึ้น พวกเรานักเรียนจิตอาสา “กลุํมต๎นกล๎า แหํงความดี”  จึงได๎ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน
ดังนี้ 

ขั้นตอน
การ

ปฏิบัติงาน 

วัน/
เดือน/ปี 

แผนการด าเนนิงาน 
 

ผู้ปฏิบัติ 

ขั้น
วางแผน 
(Plan) 

๑๕ – ๒๐ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

 จัดตั้งกลุํม “ต๎นกล๎า แหํงความดี”  โดยนักเรียนจิตอาสา
รุํนพี่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประสานความรํวมมือกับน๎องๆ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  เพ่ือสานตํอกิจกรรมแก๎ไขปัญหา
สังคมก๎มหน๎า นักเรียนน าหัวข๎อเรื่องที่ต๎องการแก๎ปัญหา 
มาปรึกษาครูที่ปรึกษา เพ่ือรับฟังค าแนะน า 

- กลุํมต๎นกล๎า แหํงความดี 

๑๗ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

ประสานงานกับ คณะกรรมการสภานักเรียน หัวหน๎าห๎อง   - คณะกรรมการสภา       
นักเรียน 
- หัวหน๎าห๎องทุกห๎อง 

๒๒ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

รับสมัครนักเรียนที่มีจิตอาสา สนใจรํวมท างาน  - กลุํมต๎นกล๎า แหํงความดี 

๒๕ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 

จัดตั้งเครือขํายผู๎ปกครองนักเรียนในแตํละห๎องเรียน - กลุํมต๎นกล๎า แหํงความดี 
- ผู๎ปกครองนักเรียน 
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ขั้นตอน
การ
ปฏิบัติงาน 

วัน/
เดือน/ปี 

แผนการด าเนินงาน ผู้ปฏิบัติ 

ขั้นปฏิบัติ  
 (Do) 

๖ – ๑๒
มิถุนายน 
๒๕๖๑ 

๑.กิจกรรม “รู้ปัญหา รู้สาเหตุ รู้ทางแก้ด้วย หลัก
อริยสัจ” 

-กลุํมต๎นกล๎า แหํงความดี 

 
 
 
 
 
 
 

๒. กิจกรรมนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์  สร้างความรู้ มุ่งสู่
ค่านิยมที่ดี  
แบํงออกเป็น 4  กิจกรรมยํอย 
- กิจกรรมจัดท าสื่อโฆษณาเพ่ือให๎ตระหนักถึงผลกระทบ
ของการใช๎เทคโนโลยีที่ไมํเหมาะสม 
- กิจกรรมสมุดวิเศษ ประกวดสมุดเลํมเล็ก  
- กิจกรรมมองดีดี มีความรู๎ จากปูายนิเทศ   
- กิจกรรม มหัศจรรย์ที่คั่นหนังสือ 

- กลุํมต๎นกล๎า แหํงความดี 
 

พฤษภาคม 
– ตุลาคม 
๒๕๖๑ 

๓.กิจกรรมเสียงตามสาย 
- ประชาสัมพันธ์ความรู๎ในชํวงพักกลางวัน  

- กลุํมต๎นกล๎า แหํงความดี 

๒๒ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

๔.กิจกรรมอบรมคุณธรรม น าความรู้ สู่วิถีปฏิบัติ 
- อบรมคุณธรรม คณะกรรมการนักเรียน นักเรียนจิต
อาสา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ – ๔/๔ และ
ประเมินผล 

- กลุํมต๎นกล๎า แหํงความดี 
- คณะกรรมการนักเรียน 
- นักเรียนชั้น ม.๔/๑- 
๔/๔ 

พฤษภาคม  
๒๕๖๑ 

๕.กิจกรรมคุณธรรมเริ่มต้นที่ตัวเรา 
-ให๎นักเรียนทุกคนท ากลํองโทรศัพท์วางบนมุมโต๏ะของ
ตัวเองเพ่ือให๎นักเรียนมีระเบียบวินัย ไมํเลํนโทรศัพท์ใน
เวลาเรียน 

- นักเรียนโรงเรียน 
ศรีวิไลวิทยาทุกคน 

 ๗ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

๖.กิจกรรมน าความรู้สู่ชมุชน 
-ขอความรํวมมือกับหนํวยงานนอกสถานศึกษา คือสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลนาสะแบงและ องคก์ารบริหารสํวนต าบลนาสะแบง  
ในการจัดกิจกรรมขยายความรู๎สูํชุมชน เพื่อให๎ความรู๎ที่ถูกต๎อง
เกี่ยวกับการใช๎สมาร์ทโฟนให๎กับเด็ก เยาวชน ผู๎ปกครอง และ
บุคคลในชุมชน  

-กลุํมต๎นกล๎า แหํงความดี   
-สภาเด็กและเยาวชนต าบลนา
สะแบง 

การ
ตรวจสอบ 
(Check) 

มีการ
ตรวจสอบ
ทกุสปัดาห์ 

ให๎หัวหน๎าห๎องในแตํละห๎องเรียนท่ีเข๎าอบรมธรรม ประเมิน
พฤติกรรมของเพื่อนในห๎องเรียน โดยให๎บันทึกผลการประเมิน 
ปัญหาอุปสรรคและข๎อเสนอแนะ และสํงที่เลขาฯโครงงาน
คุณธรรมทุกวันศุกรส์ุดสัปดาห ์

- แกนน านักเรียนในแตํละห๎อง 
- กลุํมต๎นกล๎า แหํงความด ี

การ
ปรับปรุง 
แก๎ไข (Act) 

ทุกวันศุกร์ แก๎ไขปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะ และรายงานผล  - กลุํมต๎นกล๎า แหํงความด ี
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ผลการด าเนินงาน 
 

๑. กิจกรรม “นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์  สร้างความรู้ มุ่งสู่ค่านิยมที่ดี”  
1.1 กิจกรรมท าสื่อโฆษณา เป็นกิจกรรมที่สร๎างสรรค์    ท าให๎คนที่ได๎รับชมเกิดความคิดและ 

ความตระหนักถึงภัยที่จะตามมาหลายอยํางของการใช๎สมาร์ทโฟน ให๎เพ่ือนๆใช๎โทรศัพท์ให๎เป็นเวลา   
1.2 กิจกรรมสมุดวิเศษ การประกวดสมุดเลํมเล็กเป็นการกระตุ๎นให๎เด็กเกิดความคิด 

สร๎างสรรค์ เกิดความตระหนัก มุํงสูํคํานิยมที่ดีเกี่ยวกับการใช๎สมาร์ทโฟน และใช๎ให๎เกิดประโยชน์มากที่สุด  
1.3 กิจกรรม “มองดีดี มีความรู๎ จากปูายนิเทศ” โดยนักเรียนจิตอาสากลุํม “ต๎นกล๎า  

แหํงความดี” ชํวยกันจัดปูายนิเทศเพ่ือแสริมสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ ความคํานิยมที่ถูกต๎องให๎กับนักเรียนได๎
ตระหนักถึงภัยอันตรายที่เกิดจากการใช๎สมาร์ทโฟน   

1.4 กิจกรรม “มหัศจรรย์ที่ค่ันหนังสือ” นักเรียนจิตอาสากลุํม “ต๎นกล๎า แหํงความดี”ได๎ 
จัดท าที่ค่ันหนังสือขึ้น ส าหรับห๎องสมุดของเรามีกิจกรรมสํงเสริมการอําน  และการถนอมหนังสืออยํางถูกวิธี
ด๎วยการแจกท่ีคั่นหนังสือที่ท าจากกระดาษหลากหลายสีสันและรูปแบบ ซึ่งสมาชิกและผู๎เข๎ามาใช๎ห๎องสมุด
สามารถเลือกหยิบไปใช๎กับหนังสือท่ียืมจากห๎องสมุด โดยจะมีมาเพ่ิมเติมอยูํเสมอกิจกรรม“นวัตกรรมสื่อ
สร๎างสรรค์  สร๎างความรู๎ มุํงสูํคํานิยมที่ดี” มีระดับความพึงพอใจระดับที่มากขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ ๙๕.๙๔ 

    ๒. กิจกรรม “เสียงตามสาย” 
     ประชาสัมพันธ์ความรู๎ในชํวงพักกลางวัน      โดยทาง “กลุํมต๎นกล๎า แหํงความดี” จะมีความรู๎เกี่ยวกับ 

การใช๎เครื่องมือสื่อออนไลน์ เชํน โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ เป็นต๎น โดยจะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ ข๎อดี-
ข๎อเสีย และโรคที่เกิดจากการใช๎โทรศัพท์มือถือ มีระดับความพึงพอใจระดับที่มากข้ึนไป คิดเป็นร๎อยละ ๙๕.๙๔ 

3. กิจกรรมที่ ๓ “อบรมคุณธรรม น าความรู้ สู่วิถีปฏิบัติ”กลุํมนักเรียนจิตอาสา “ต๎นกล๎า  
แหํงความดี ” ได๎นิมนต์พระสงฆ์มาอบรมให๎ความรู๎กับนักเรียนกลุํมแกนน าเพ่ือให๎ความรู๎และสร๎างความ
ตระหนักเกี่ยวกับแนวทางการแก๎ไขพฤติกรรมสังคมก๎มหน๎า โดยน าหลักธรรมเข๎ามาชํวย คือ หลักอริยสัจ๔ 
หลักธรรมไตรสิกขา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้นนักเรียนก็น าความรู๎ที่ได๎รับไปเผยแพรํให๎กับ
เพ่ือนๆในห๎องเรียน  มีระดับความพึงพอใจระดับที่มากขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ ๙๘.๑๐ 

    ๔. กิจกรรม “คุณธรรมเริ่มต้นที่ตัวเรา” 
        นักเรียนมีระเบียบวินัย ไมํเลํนโทรศัพท์มือถือในเวลาเรียน โดยนักเรียนแตํละคนจะประดิษฐ์กลํองใสํ 

โทรศัพท์ขึ้นมาและน ามาวางบนซ๎ายมือที่โต๏ะเรียนของตัวเอง มีระดับความพึงพอใจระดับที่มากขึ้นไป คิดเป็น
ร๎อยละ ๙๘.๔๘ 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

๑. ประโยชน์ตํอตนเอง ได๎รับการยกยํองชมเชยจากการพัฒนาตนเอง จากหนํวยงานต๎นสังกัด 
และหนํวยงานอื่น 

      ๑.๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนศรีวิไลวิทยาได๎รับรางวัลชนะเลิศ  ในการประกวดโครงงาน 
คุณธรรมนักเรียน (มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท) ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ เป็นตัวแทนระดับจังหวัดบึงกาฬ เข๎าแขํงขันใน
ระดับภาค 

                ๑.๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนศรีวิไลวิทยาได๎รับรางวัลชนะเลิศ  ในการประกวดโครงงาน
คุณธรรมนักเรียน (มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท) ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ เป็นตัวแทนระดับจังหวัดบึงกาฬ เข๎า
แขํงขันในระดับภาค 
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๑.๓ ได๎รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับ 
ชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจ าปีการศึกษา 2560 
ระหวํางวันที่ 8-9 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา เป็นตัวแทนเข๎าแขํงขันในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ี จังหวัดขอนแกํน 

               ๑.๔ ได๎รับคัดเลือกเป็นตัวแทน ในการประกวดโครงงานคุณธรรมนักเรียน  
(มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท) ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ เป็นตัวแทนระดับจังหวัดบึงกาฬ เข๎าแขํงขันในระดับภาค  

              ๑.๕ ได๎รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น  
ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 เป็น
ตัวแทนเข๎าแขํงขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ จังหวัดบุรีรัมย์ 

    ๒. ประโยชน์ตํอหนํวยงาน 
    ๒.๑ เพ่ือเสริมสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ ความรับผิดชอบ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ 

ปลูกจิตส านึกในการใช๎ สมาร์ทโฟนให๎กับนักเรียนโรงเรียนศรีวิไลวิทยา  
๒.๒ สํงเสริมการมีสํวนรํวมของคณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือเป็นแบบอยํางในการ 

ใช๎สมาร์ทโฟนให๎ถูกท่ี ถูกเวลา   
๒.๓ สํงเสริมให๎นักเรียนได๎มีความคิดสร๎างสรรค์ ฝึกทักษะการท างานเป็นทีม และเป็น 

แบบอยํางแกํนักเรียนอื่นๆ เพ่ือขยายผลการด าเนินงานสูํชุมชน  
๒.๔ นักเรียนรู๎จักการน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

ปัจจัยความส าเร็จ  
    การสร๎างเครือขํายการสร๎างเครือขํายแกนน าโดยนักเรียนจิตอาสา “กลุํมต๎นกล๎า แหํงความดี”   

เชิญชวน คณะกรรมการสภานักเรียน แกนน านักเรียนในแตํละห๎องเรียน เครือขํายอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมูํบ๎าน (อสม.) และนักเรียนที่มีจิตอาสา มีความรู๎ความสามารถ มีความสนใจรํวมท างาน โดยการสมัคร
เข๎ารํวมโครงการ 
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โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “หยุดภัยสังคมก๎มหน๎า ด๎วยธรรมะในดวงใจ” (Be far from  
social media, Be near to dharma.) มีวิธีการด าเนินงาน แก๎ไขปัญหาภัยอันตรายที่จะเกิดจากพฤติกรรม
สังคมก๎มหน๎า ด๎วยการจัดกิจกรรมตํางๆ ทั้งในโรงเรียนและชุมชน 
ค าส าคัญ (Keywords)   การปลูกฝังคุณธรรม 
ผู้น าส่งผลงาน  นางสาวจินตนา  ดีดวงพันธ์   
e-mail: jintana_diduangphan@hotmail.com     โทรศัพท์ ๐๙๙-๒๖๙๙๘๒๙    
วันทีท่ี่น าส่งผลงาน  วันที่  ๓  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  

 
9.5 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 

- 
9.6 โรงเรียนภูทอกวิทยา 
     - 
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10. สหวิทยาเขตเซกา 
ชื่อผลงาน การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมในตนเอง ที่สํงผลตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

โรงเรียนเซกา 
    ปีท่ีด าเนินงาน  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

         เจ้าของผลงาน นางนภัสรา  พลวิวัฒน ์
         ความเป็นมา 
 

ปัจจุบันสภาพสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงในด๎านตํางๆ อยํางรวดเร็ว สืบเนื่องมาจากความ 
เจริญก๎าวหน๎าทางด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารทั้ง ทางบวกและ
ทางลบ มีตัวอยํางที่เหมาะสมและไมํเหมาะสมจึงท าให๎ความสมดุลระหวํางความเจริญ ทางด๎านจิตใจกับด๎าน
วัตถุไมํสอดคล๎องกัน ท าให๎คํานิยม กฎระเบียบ วินัย ความดีงาม คุณธรรมและ จริยธรรมของบุคคลเบี่ยงออก
จากบรรทัดฐานทางศีลธรรมจรรยาของศาสนา จึงกํอให๎เกิดปัญหาใน สังคมตามมา เชํน ปัญหายาเสพติด 
ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาสิ่งแวดล๎อม โดยเฉพาะปัญหาวิกฤต เศรษฐกิจ การแขํงขันแกํงแยํงกันเพ่ือความอยูํ
รอดและด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางปลอดภัย ความ เห็นแกํตัว การเอารัดเอาเปรียบของคนในสังคมเพ่ิมข้ึน 
จนทุกคนมองข๎ามสภาวะจิตใจที่ก าลังจะ เสื่อมถอยลงทุกวัน สิ่งเหลํานี้ล๎วนมีผลตํอวิถีชีวิตของคนในสังคมและ
กํอให๎เกิดปัญหาตําง ๆ ตามมา อีกมากมาย ปัญหาที่เกิดขึ้นดังกลําวมีสาเหตุมาจากการขาดจริยธรรมที่จะใช๎
ควบคุมพฤติกรรมให๎ ปฏิบัติอยํางถูกต๎อง  

การปลูกฝังคุณธรรมด๎านการมีวินัยในตนเองให๎เกิดขึ้นในจิตใจของเยาวชนเป็นสิ่งจ าเป็น รวมถึงต๎อง
เรํงปลูกฝังให๎เกิดขึ้นกับประชาชนในทุกสังคม ไมํวําจะเป็นสังคมในระดับประเทศที่เจริญ แล๎วหรือประเทศที่
ก าลังพัฒนาก็ตาม เพราะวินัยทางสังคมเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศไป สูํความเป็นประชาธิปไตย 
การเสริมสร๎างการมีวินัยในตนเองเป็นการเพิ่มพูนคุณภาพของประชากร อีกด๎านหนึ่งและสามารถลดปัญหา
สังคมได๎อีกด๎วย ทั้งนี้ การที่จะปลูกฝังให๎บุคคลมีวินัยทางสังคมได๎ นั้นจะต๎องปลูกฝังให๎มีวินัยในตนเองเสียกํอน 
เพราะวินัยในตนเองเป็นพ้ืนฐานของการควบคุมตนเอง ให๎มีวินัยทางสังคม จึงกลําวได๎วําการพัฒนาให๎บุคคล
เป็นผู๎มีระเบียบวินัยเป็นจุดหนึ่งของการพัฒนา ประเทศ การมีระเบียบวินัยในตนเองเป็นสิ่งส าคัญที่ต๎องปลูกฝัง
เพ่ือให๎ควบคุมตนเองได๎โดยไมํต๎อง อาศัยกฎเกณฑ์จากภายนอกบังคับ วินัยเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการมี
คุณธรรมและการเป็นคนดี การขาดซึ่งวินัยจะท าให๎สังคมเกิดความปั่นปุวนวุํนวาย รวมทั้งบุคคลก็ไมํสามารถ
ด ารงตนได๎อยํางม 
ขั้นตอนในการพัฒนางาน 

๑. ประชุมชี้แจงแนวด าเนินงานการจัดท าแผนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเน๎นระเบียบ 
วินัย คุณธรรม จริยธรรมในตัวเองของนักเรียนควบคูํไปกับการอําน คิด วิเคราะห์ 

๒. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๘ สาระการเรียนรู๎ โดยยึด 
มาตรฐานตัวชี้วัดและเน๎นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คํานิยม ๑๒ ประการ ภายใต๎ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
ไปพร๎อม ๆกัน 

๓. จัดท าคูํมือการด าเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์เอกสารการนิเทศ ออกแบบหนํวยการเรียนรู๎ 
และเครื่องมือนิเทศติดตามและประเมินผล ทั้ง ๘ กลุํมสาระการเรียนรู๎ 
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ผลการด าเนินงาน 
๑. นักเรียนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเอง ตามคํานิยม ๑๒ ประการสํงผลตํอผลสัมฤทธิ์

สูงขึ้น 
ทั้ง ๘ กลุํมสาระการเรียนรู๎ 

๒. นักเรียนขาดเรียน หนีเรียน และไมํเข๎าชั้นเรียนน๎อยลง อ๎างอิงจากเอกสารระบบดูแลชํวยเหลือ 
นักเรียน 

๓. นักเรียนมองโรงเรียนเหมือนบ๎านหลังที่สอง เพราะมีกิจกรรมที่สํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
อาทิเชํน โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนสีขาว นักเรียนมีสํวนรํวมเกิดความอบอํุนมีขวัญและ
ก าลังใจในการเรียน 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

ประโยชน์ต่อตนเอง 
    ๑.  มีความภาคภูมิใจที่ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
    ๒.  ด ารงไว๎ซึ่งลักษณะของครูที่ดี 
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
   ๑.  ใช๎ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน 
   ๒.  ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนมีความเข๎มแข็ง มีการท างานเป็นระบบ ตั้งแตํ หัวหน๎าสาย หัวหน๎า 

ระดับ และครูที่ปรึกษา 
      ๓.  ใช๎เป็นรูปแบบเพ่ือเป็นการพัฒนาผู๎เรียนสูํการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
      ๔.  นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมในตนเอง สามารถอยูํรํวมกับสังคมได๎อยํางมีความสุข โดยครู 
ผู๎บริหารและผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการศึกษามุํงเน๎นการเสริมสร๎าง คุณธรรมและจริยธรรม อบรมให๎เด็ก 
มีความรู๎คูํคุณธรรมจริยธรรม อีกท้ังพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให๎เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้ง
ด๎านรํางกาย ความรู๎ คุณธรรม มีจิตส านึกในความ เป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข มีความรู๎และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็น
ตํอการศึกษา ตํอการประกอบ อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุํงเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อ
วําทุกคนสามารถ เรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎เต็มตามศักยภาพ อีกทั้งจุดมุํงหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตํอ 
และการประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดมุํงหมายเพ่ือให๎เกิดกับผู๎เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ มี
คุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณคําของตนเอง 
ปัจจัยความส าเร็จ 
            ๑.  ผู๎บริหารโรงเรียนมีการสนับสนุนสํงเสริมเป็นนโยบายลงสูํการปฏิบัติอยํางชัดเจน 
            ๒.  ครูทั้ง ๘ กลุํมสาระการเรียนรู๎ปฏิบัติหน๎าที่การสอนที่เน๎นนักเรียนเป็นส าคัญอยํางแท๎จริง 
            ๓.  มีการวิเคราะห์บริบทของโรงเรียน เพ่ือจัดท าแผนที่สอดคล๎องกับความต๎องการ 
           ๔.  มีการน าแผนสูํการปฏิบัติจริง 
ค าส าคัญ (Keyword )   การพัฒนาเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผู้น าส่งผลงาน นางนภัสรา  พลวิวัฒน์ e-mail : Naphassara Pholviwat   โทรศัพท์ : ๐๘๑ ๑๔๒๔๐๖๓ 
วันที่น าส่งผลงาน : วัน ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
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10. 2  โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก 
ชื่อผลงาน  กระโดดให๎ไกล ไปอยํางพอเพียง 
ชื่อเจ้าผลงาน นายวิเชียร หมื่นศรี ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
โรงเรียน  เหลําคามพิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก 

ที่มาและความส าคญั 
 เนื่องจากปัจจุบันนี้โลกได๎มีการเปลี่ยนแปลงเข๎าสูํยุคดิจิตอล ท าให๎พฤติกรรมความคิดของวัยรุํนในสมัย
นี้เปลี่ยนแปลงไปอยํางมาก  เชํน  สนใจแตํโลกออนไลน์  ติดเกมส์คอมพิวเตอร์ เกิดพฤติกรรมสังคมก๎มหน๎า มี
ความสนใจกิจกรรมทางสังคมน๎อยลง  รวมทั้งไมํสนใจการเลํนกีฬา  ซึ่งท าให๎เกิดผลเสียตามมา คือรํางกายไมํ
แข็งแรง มีผลตํอการเจริญเติบโตของรํางกาย มีผลตํอสุขภาพท่ัวไป ขาดภูมิคุ๎มกันทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ 
 การเลํนกีฬามีผลโดยตรงตํอสมรรถภาพทางกายในด๎านตํางๆ การออกก าลังกายชนิดที่ใช๎แรงกล๎ามเนื้อ
จะท าให๎เกิดความแข็งแรงเพ่ิมขึ้น และการออกก าลังกายแบบไมํหนักมากแตํใช๎เวลานานติดตํอกันท าให๎เพ่ิม
ความอดทน โดยเพิ่มสมรรถภาพของระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด ผู๎ที่ขาดการออกก าลังกายจะ
เสียเปรียบในการเรียนวิชาพลศึกษาหรือเลํนกีฬา ในด๎านสังคมและจิตใจ การออกก าลังกายหรือเลํนกีฬาเป็น
กลุํมจะท าให๎วัยรุํนรู๎จักปรับตัวเข๎ากับสังคม มีจิตใจรําเริง ไมํเซื่องซึม วัยรุํนที่ขาดการออกก าลังกายมักเก็บตัว มี
เพ่ือนน๎อย บางรายอาจหันไปหาอบายมุขหรือยาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาใหญํของสังคมปัจจุบัน  
  โรงเรียนเหลําคามพิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก  ได๎เห็นถึงคุณคําและประโยชน์ของการออกก าลังกาย
และการเลํนกีฬา   จึงได๎จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด๎านกีฬาของนักเรียน  โดยกีฬาที่นักเรียนมีความถนัดและให๎
ความสนใจมากคือกรีฑา ซึ่งกีฬาชนิดนี้เป็นกีฬาที่ไมํจ าเป็นต๎องมีอุปกรณ์เสริมที่สิ้นเปลือง เพียงแคํมีรองเท๎า
นักเรียนก็สามารถออกวิ่งได๎แล๎ว   นอกจากจะเสริมสร๎างรํางกายให๎แข็งแรง  นักเรียนยังสามารถตํอยอดทักษะ
ไปสูํการเลํนกรีฑาอีกหลายประเภท เพื่อพัฒนาสูํความเป็นเลิศ  โดยการเข๎ารํวมการแขํงขันในระดับตํางๆ ตั้งแตํ
ระดับโรงเรียน  กลุํมโรงเรียน ไปจนถึงระดับประเทศได๎  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๑. การออกแบบผลงาน  

   1.๑ สมัครกลุํมสนใจและการกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเข๎ารํวมกิจกรรม  
1.๒ ก าหนดข๎อตกลง กติกา  ข๎อบังคับ ในการเข๎ารํวมกิจกรรม 
1.๓ จัดหาอุปกรณ์ฝึกจากวัสดุที่มีหาได๎งํายท๎องถิ่น  น ามาประยุกต์ใช๎ 

๒. การด าเนินงานตามกิจกรรม  ( ตาม PDCA)  
      2.1  ขั้นเตรียมการ (Plan) 
   ๑) ประชุมปรึกษาหารือชี้แจงในฐานการเรียนรู๎     
   ๒) แจ๎งจุดมุงหมายในการพัฒนานักเรียนสูํความเป็นเลิศ 

๓) จัดท าปฏิทินการฝึกซ๎อม  รายละเอียดการฝึกซ๎อมโดยการศึกษาคูํมือ  เอกสาร  ความรู๎
และแลกเปลี่ยนผู๎มีประสบการณ์ 

      2.2 ขั้นด าเนินการ (Do) นักเรียนฝึกซ๎อมตามปฏิทินการฝึกซ๎อมอยํางเครํงครัด 
        2.๓ ขั้นตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนา (Check) 
   ๑) ตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของนักเรียน 
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   ๒) ประเมินผลงาน 
        2.๔. ขั้นสรุปและรายงาน (Action) 

๑) สรุปอภิปรายปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา 
๒) ปรับปรุงและพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 
๓) สรุปและรายงานผลเป็นระยะ 

๓. ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน  

3.๑ มีการเตรียมความพร๎อมในการฝึกซ๎อม  
3.๒ มีการฝึกซ๎อมอยํางสม่ าเสมอและเป็นระบบ  
3.๓ นักเรียนประสบความส าเร็จในการเข๎ารํวมการแขํงขันกรีฑาในระดับตํางๆ  

๔. การใช้ทรัพยากร  

4.๑ ผู้เรียน  มีการสร๎างทักษะจากการเรียนรู๎และฝึกซ๎อม  
4.๒ ครูและบุคลากร  ให๎ค าแนะน าในการฝึกซ๎อม  
4.๓ โรงเรียน  ให๎การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเป็นอยํางดี  
๔.4 ชุมชน  ให๎ความรํวมมือฝึกซ๎อม ให๎การสนับสนุนอุปกรณ์และทุนการศึกษา 

ผลการด าเนินงาน  
 ๑.  นักเรียนมีทักษะ  ความสามารถในด๎านกรีฑา 

    ๒.  สํงเสริมความสามารถและความถนัดของผู๎เรียน 
  ๓.  ผู๎เรียนเห็นคุณคําและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
 ๔.  ผู๎เรียนรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์และน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมี

ประสิทธิภาพ 
    ๕.  นักเรียนน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการด าเนินชีวิต 

6.  นักเรียนมีทักษะในการเลํนกีฬา   
    7. นักเรียนประสบความส าเร็จในการเข๎ารํวมการแขํงขันระดับตํางๆ 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ  

นักเรียนเกิดทักษะในด๎านกีฬา  มีภูมิคุ๎มกันทางรํางกายคือรํางกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีภูมิคุ๎มกันทางด๎าน
จิตใจการรู๎แพ๎  รู๎ชนะ  รู๎อภัย มีน้ าใจนักกีฬาเกิดความสามัคคี  รู๎จักแบํงปัน ไมํเห็นแกํตัว 

 
ปัจจัยความส าเร็จ 

1. ความมุํงม่ันตั้งใจ 
2. การได๎รับการสนับสนุนจากผู๎บริหาร 
3. ความรํวมมือของทุกภาคสํวน 

 
ค าส าคัญ (Keyword )   กระโดดให๎ไกล ไปอยํางพอเพียง 
ผู้น าส่งผลงาน นายวิเชียร หมื่นศรี ต าแหนํง ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
วันที่น าส่งผลงาน : วัน 3 ธันวาคม ๒๕๖๑ 
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10.3 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 
ชื่อผลงาน  การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าที่เน๎นสมรรถนะวิชาชีพ ในศตวรรษ 

ที่ ๒๑ : วิชาชีพระยะสั้น  โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 
ปีท่ีด าเนินงาน  ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
เจ้าของผลงาน  นายเศรษฐา  เพ็งค าปั้ง  ต าแหนํง คร ู วิทยฐานะ ครชู านาญการพิเศษ     
ความเป็นมา 

  การศึกษาเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาประเทศและได๎รับการคาดหวังให๎ท า หน๎าที่ตํางๆ ที่
เป็น รากฐานส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นสํวนชํวยในการเพ่ิมความเทําเทียมในสังคม และ  เป็น
จุดเริ่มต๎นของการสร๎างอาชีพ ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความเจริญ  รุํงเรืองของ
ประเทศ แตํในสภาวการณ์ปัจจุบัน ทั่วโลกก า ลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางสั งคม วัฒนธรรม การเมือง 
เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีอยํางรวดเร็ว ไมํวําจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล๎วหรือก า ลังพัฒนา  สํงผลให๎วิถีชีวิต
ของคนที่แตกตํางกันมีความแตกตํางกันมากขึ้น ผู๎คนจ านวนมาก หลากหลายเชื้อชาติ  ย๎ายข๎ามประเทศ ข๎าม
ภาษา และข๎ามวัฒนธรรม มาอาศัยอยูํรวมกันและท า งานรํวมกัน กํอให๎เกิดเป็น สังคมพหุวัฒนธรรม โลกการ
ท า งาน ปรับเปลี่ยนจากการท า งานที่ใช๎บุคคลที่มีองค์ความรู๎เดียวกัน ทักษะ เดียวกัน และท า งานในสาย
งานเดียวกัน จ า เป็นต๎องปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลง โดยต๎องจัดการศึกษา  ให๎ทันกับสถานการณ์โลก  
ที่เต็มไปด๎วยความรู๎และข๎อมูลที่เพ่ิมข้ึน รวมทั้งต๎องวางแผนการผลิตและพัฒนา ก า ลังคนของประเทศให๎ก๎าว
ทันตํอกระแสอาชีพในปัจจุบัน และแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทักษะพ้ืนฐาน คือ ทักษะที่
จ า เป็นตํอการด า รงชีวิต เชํน อํานออก เขียนได๎ คิดเลขเป็น ทักษะเพ่ือการท า งาน คือ ทักษะพ้ืนฐานในการ
ท า งานของทุกอาชีพ ได๎แกํ เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดวิเคราะห์การคิดสร๎างสรรค์ การท า งานเป็นทีม 
และการสื่อสาร และทักษะเฉพาะอาชีพ คือ ทักษะเบื้องต๎นของอาชีพที่สนใจ 

 กระทรวงศึกษาธิการมีหน๎าที่หลักในการจัดการศึกษาที่จะต๎องพัฒนาก าลังคนให๎มีขีดความสามารถ
และศักยภาพในการแขํงขันบนเวทีโลกจึงได๎มีแผนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ(พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) มีแผน 
การผลิตและพัฒนาก าลังคน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขํงขัน ซึ่งสอดคล๎องกับนโยบายของชาติ  (พ.ศ.๒๕๕๗) ที่
ให๎ความส าคัญในการพัฒนาคนอยํางยั่งยืนและจากแนวโน๎มการปฏิรูปการศึกษาในหลายประเทศได๎ให๎
ความส าคัญอยํางมากกับ“ทักษะ”(Skill)หรือความช านาญในการปฏิบัติมากยิ่งกวําเนื้อหาตามต ารา
(Content) ซึ่งองค์การยูเนสโกได๎แนะน า วํา ผู๎เรียนควรมีทักษะที่ครอบคลุม ๓ กลุํม ได๎แกํการพัฒนาประเทศ
ในปัจจุบัน เน๎นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หรือคนในสังคมให๎เป็นคนดี คนเกํง มีคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือให๎คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีความสุข  สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)   
ที่มวีิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศให๎ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล๎ว ด๎วยการ
พัฒนาหลักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการจัดการศึกษาที่จะบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี ต๎องเป็นการจัดการศึกษาที่เน๎นให๎ผู๎เรียนได๎รู๎จักคิดวิเคราะห์ ได๎ลงมือปฏิบัติด๎วยตนเอง ผู๎เรียนมีทักษะ
ในการท างานจากการเรียนรู๎ทั้งในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน สถานศึกษาที่จัดการศึกษาต๎องมีหลักสูตรที่มี
ความหลากหลายตอบสนองความต๎องการและความถนัดของผู๎เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

 แนวคิดทักษะแหํงศตวรรษที่ ๒๑ ตั้งอยูํบนฐานคิดที่เชื่อวํารูปแบบการศึกษาแบบดั้งเดิมในชํวง
ศตวรรษที่ ๒๐ ซึ่งเน๎นย้ าแตํการเรียนและทํองจ าเนื้อหาในสาระวิชาหลักอาทิ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาศาสตร์ สังคมศึกษา ไมํเพียงพออีกตํอไปแล๎วในการด ารงชีวิตและการท างานในโลกศตวรรษใหมํภายใต๎
ความท๎าทายใหมํ ส าหรับแนวคิดทักษะแหํงศตวรรษที่ ๒๑ นั้น ตั้งต๎นจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎ที่จ าเป็น
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ส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดยให๎ความส าคัญกับการปลูกฝัง “ทักษะ” ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ เชํน ทักษะใน
การคิดขั้นสูง ทักษะในการเรียนรู๎และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการท างาน ทักษะด๎านสารสนเทศและการ
สื่อสาร ควบคูํกับ “เนื้อหา” ในสาระวิชาหลักและความรู๎อ่ืนที่ส าคัญในศตวรรษที่ ๒๑ เชํน ความรู๎เรื่องโลก 
ความรู๎ด๎านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจและการเป็นผู๎ประกอบการ ความรู๎ด๎านพลเมือง ความรู๎ด๎านสุขภาพ และ
ความรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อม ผํานหลักสูตรที่มีลักษณะกระชับ ( lean curriculum) ชํางคิด (thinking 
curriculum) และบูรณาการ (interdisciplinary curriculum) เพ่ือสร๎างนักเรียนที่มี “คุณลักษณะ” อันพึง
ปรารถนาของโลกศตวรรษที่ ๒๑ ได๎ นั่นคือ รู๎จักคิด รักการเรียนรู๎ มีส านึกพลเมือง มีความกล๎าหาญทาง
จริยธรรม มีความสามารถในการแก๎ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีประสิทธิผล
ตลอดชีวิต นอกจากนี้การเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ยังต๎องมีการผสมผสานเทคโนโลยีเข๎ากับเนื้อหาและวิธีการ
สอน โดยใช๎เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู๎แบบใหมํในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหมํอีกด๎วย
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมตํอและ
มีสํวนรํวม ใช๎สื่อผสมอยํางหลากหลาย ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับของผู๎เรียน มีเนื้อหาที่ไมํยึด
ติดกับตัวสื่อ เลือกประกอบเนื้อหาได๎เอง ค๎นหา-แก๎ไข-จดบันทึกได๎ เก็บประวัติการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบ 
และมีระบบการประเมินผลการเรียนรู๎ที่รวดเร็วและตํอเนื่อง นอกจากนี้ยังได๎ตระหนักถึงความส าคัญ และ
เตรียมความพร๎อมดา๎นวิชาชีพใหผ๎ู๎เรยีนตั้งแตรํะดบัประถมศึกษาจนจบมธัยมศึกษาตอนปลายเพ่ือให๎ผู๎เรียนใน
แตํละระดับการศึกษามองเห็นภาพงานอาชีพตํางๆ โดยมุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนรู๎จักตนเอง ส ารวจ ความสนใจ ความ
ถนัด และมองเห็นเส๎นทางชีวิตในอนาคต เพ่ือวางแผนในการศึกษาตํอหรือเข๎าสูํ ตลาดแรงงานได๎อยํางมี
คุณภาพ และได๎รํวมมือกับหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเตรียมคนให๎มีทักษะและศักยภาพสอดคล๎องกับ
ความต๎องการของตลาดแรงงานด๎านทักษะฝีมือด๎านรํางกายและจิตใจด๎านลักษณะนิสัยในการท างาน (ขยัน 
อดทน กระตือรือร๎น ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ)ให๎สามารถก๎าวสูํโลกแหํงการท างานหรือศึกษาตํอซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได๎รํวมมือกับส านักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด าเนินการจัดการ
ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ดังนั้นจากแนวคิดดังกลําวโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม จึงได๎เล็งเห็นถึงความส าคัญจึงได๎จัด
การศึกษาในรูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าที่เน๎นสมรรถนะวิชาชีพในศตวรรษที่ ๒๑ : วิชาชีพ
ระยะสั้น เพ่ือให๎ผู๎เรียนเมื่อส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ได๎
ค๎นพบตนเองสามารถเลือกเส๎นทางในการศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้นที่เหมาะสมกับความสนใจและความถนัด
ของตนเอง สามารถน าความรู๎และทักษะที่ได๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน สร๎างรายได๎เป็นอาชีพหลักหรือเป็นอาชีพ
เสริมได๎    

 
กระบวนการพัฒนางาน  
 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าที่เน๎นสมรรถนะวิชาชีพ ในศตวรรษที่ ๒๑ : 
วิชาชีพระยะสั้น ผู๎เขียนรายงานวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ได๎ใช๎กระบวนการในการด าเนินงานตามขั้นตอน
ของกระบวนการ PDCA  ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ ๑ การวางแผน (Plan)  
  ๑.๑ ศึกษาบริบทสภาพแวดล๎อมของท๎องถิ่น ด๎านแหลํงเรียนรู๎ สถานประกอบการ กายภาพ 
ชีวภาพ และวิถีชุมชน ส าหรับน าไปข๎อมูลพื้นฐานส าหรับนักเรียน โรงเรียนเพ่ือจัดท าเป็นข๎อมูลสารสนเทศตํอไป 
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  ๑.๒ ส ารวจความถนัดและความสนใจของนักเรียนเพ่ือวิเคราะห์ความต๎องการของนักเรียนใน
การเรียนและเพ่ือให๎สอดคล๎องกับอัตราก าลังแรงงานในภาคประกอบการ กลุํมอาชีพอิสระ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนในท๎องถิ่น เกี่ยวกับลักษณะของอาชีพ และพ้ืนฐานความรู๎ในแตํละประเภทสาขาวิชาชีพ เพ่ือการศึกษา
ตํอ ทั้งระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา             
ขั้นตอนที่ ๒  การปฏิบัติ (DO)  
  ๑.ปรับปรุงหลักสูตร (รายวิชาเพ่ิมเติม (เลือกเสรี)) และจัดท าสาระส าคัญใน รายวิชาเพ่ิมเติม
ที่เน๎นสมรรถนะตามประเภทและสาขาวิชาชีพที่สอดคล๎องกับความสนใจ  ความสามารถ และความถนัดของ
นักเรียนรายบุคคล ที่จะน าไปสูํการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของพลเมืองในท๎องถิ่นของแตํละอ าเภอ และจังหวัด  
ส าหรับน าไปจัดท าเครือขํายความรํวมมือของภาคประกอบการ และสถาบันการศึกษาตํอ ทั้งระดับอาชีวศึกษา 
และอุดมศึกษา รํวมมือกันจัดการศึกษา และจัดท าสาระส าคัญใน รายวิชาเพ่ิมเติมที่เน๎นสมรรถนะตามประเภท
และสาขาวิชาชีพที่สอดคล๎องกับความสนใจ  ความสามารถ และความถนัดของนักเรียนรายบุคคล ที่จะน าไปสูํ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของพลเมืองในท๎องถิ่นของแตํละอ าเภอ และจังหวัด  
  ๒.ประสานความรํวมมือกับวิทยาลัยเทคนิคเซกา (วิชาชีพระยะสั้น) เพ่ือจัดท าบันทึกความ
รํวมมือระหวํางโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม กับสถาบันการศึกษาตํอระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
ตลอดจน สถานศึกษาตํอเฉพาะทาง เปิดโปรแกรมการเรียนในวิชาเพ่ิมเติม (เลือกเสรี) และวิชาในกลุํมสา ระ 
การงานและอาชีพ ให๎สอดคล๎องกับประเภทและสาขาวิชาชีพ ที่ภาคประกอบการต๎องการ เข๎ามาจั ดและฝึก
สมรรถนะทางสาขาวิชาชีพแบบจบแล๎วเขา๎ท างาน หรือแบบประเมินสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพเข๎าท างาน โดย
มีสถาบันการศึกษาตํอเข๎ามาก าหนดรายวิชา และสาระส าคัญรายวิชาที่เป็นพ้ืนฐานการศึกษาตํอแบบโควตา 
หรือแบบประเมินความรู๎ และสมรรถนะ ในสาขาวิชาที่จะศึกษาตํอ  สอดคล๎องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพ่ือเป็นการสร๎างโอกาสทาง
การศึกษาในสังคมไทย จะต๎องให๎ความส าคัญกับการสร๎างความเทําเทียมและเป็นธรรม โดยการน๎ อมน าแนว
ทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาสมัยใหมํเข๎ามาประยุกต์ใช๎ เพ่ือสํงเสริมให๎ประชาชนทุกกลุํมได๎มีโอกาสเข๎าถึงองค์ความรู๎ได๎
โดยสะดวกและสามารถพัฒนาประยุกต์ใช๎องค์ความรู๎ในการด าเนินชีวิตได๎อยํางตํอเนื่องประกอบกับมีความ
ต๎องการก าลังคนสาขาขาดแคลนอยํางเรํงดํวนในการพัฒนาประเทศ และเพ่ือรองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน
ที่จะต๎องมีแรงงานฝีมือคุณภาพมาตรฐานระดับสากล  
  ๓.นักเรียนเลือกวิชาเรียนตามความถนัดและความสนใจของตนเองตามความถนัดและความ
สนใจของนักเรียนตามข้ันตอนที่ ๑.๒  
  ๔.นักเรียนลงทะเบียนเรียนวิชาชีพระยะสั้นที่สอดคล๎องกับรายวิชาเลือกเสรี นักเรียนสมัคร
เรียน ตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
   ๔.๑ นักเรียนกรอกใบสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามความถนัดและความ
สนใจของในเรียนตามรายวิชาเลือกเสรีและสอดคล๎องกับวิชาชีพระยะสั้น ของวิทยาลัยเทคนิคเซกาพร๎อมแนบ
เอกสารประกอบการรับสมัคร เชํน รูปถําย ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ๎าน 
   ๔.๒ วิทยาลัยเทคนิคเซกา ตรวจสอบความถูกต๎องของเอกสารการรับสมัคร  
   ๔.๓ วิทยาลัยเทคนิคเซกา กรอกข๎อมูลรายบุคคลของนักเรียนในระบบโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment : Vocational Boot Camp 
(E to E)  
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   ๔.๔ ก าหนดระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได๎รับ
อนุมัติให๎เปิดท าการเรียนการสอนโดยท าการเรียนการสอนในวันหยุดราชการเสาร์ – อาทิตย์ โดยมีวิทยากรจาก
วิทยาลัยเทคนิคเซกาและครูผู๎สอนในรายวิชาเลือกเสรีก ากับดูแลตลอดหลักสูตร 
ขั้นตอนที่ ๓ การตรวจสอบ (Check)  
  การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ผู๎เขียนรายงานใช๎เทคนิคการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยมีการนิเทศ 
๔ ด๎านดังนี้  
   ๓.๑ ด๎านบุคลากร 
   ๓.๒ ด๎านงบประมาณ 
   ๓.๓ ด๎านหลักสูตร  

๓.๔ ด๎านการบริหารจัดการ 
ขั้นตอนที่ ๔ การปรับปรุงแก๎ไข (Act)  

สรุปผล/รายงานผล/ประเมินผลและน าผลการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท ามาปรับปรุง 
พัฒนาตํอไป 
 

 ดังนั้นการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าที่เน๎นสมรรถนะวิชาชีพ ในศตวรรษที่ ๒๑ 
: วิชาชีพระยะสั้น ผู๎เขียนรายงานสรุปขั้นตอนวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) โดยใช๎กระบวนการในการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนของกระบวนการ PDCA  ดังนี้ 
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กระบวนการท างานการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าตามสมรรถนะวิชาชีพระยะสั้น ในศตวรรษที่ ๒๑  
โดยใช๎วงจรคุณภาพ PDCA 

เรียนซ้ ารายวิชาเดิม/
เปลี่ยนรายวิชาใหม ํ

ส ารวจความถนัดและความสนใจของนักเรียน 

นิเทศ ก ากับ ติดตาม 

รายงานผลการด าเนินงาน 
จบหลักสตูรแตํละวิชาชีพระยะสั้น  

 

     ไมผํํานการประเมิน 
ตามมาตรฐานรายวิชา 
 

ผํานการประเมิน 
ตามมาตรฐานรายวิชา 

 

ปรับปรุงหลักสูตร(รายวิชาเพิม่เตมิ(เลือกเสรี))      
 

ประสานความรํวมมือกับวิทยาลัยเทคนิคเซกา (วิชาชีพระยะสั้น)  
 

นักเรียนลงทะเบียนเรียนวิชาชีพระยะสั้นท่ีสอดคล๎องกับรายวิชาเลือกเสรี 

ประชุมคร ู

สรุปผล/รายงานผล/ประเมินผล 
และน าผลการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า 

มาปรับปรุงพัฒนาตํอไป 
 

นักเรียนเลือกวิชาเรียนตามความถนัดและความสนใจของตนเอง 
 

P   

D     

C 

A 

ศึกษาบริบทของชุมชน 

ได๎รับวุฒิบัตรผํานการอบรม 
 

เรียนเพิ่มเตมิ
รายวิชาใหม ํ
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ผลการด าเนินงาน 
๑. โรงเรียนและวิทยาลัยเทคนิคเซกามีรูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าที่เน๎นสมรรถนะ

วิชาชีพ ในศตวรรษท่ี ๒๑ : วิชาชีพระยะสั้น ที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในสํงเสริมอาชีพให๎กับผู๎เรียน      
๒. ผู๎เรียน ได๎ค๎นพบตนเองสามารถเลือกเส๎นทางในการศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้นที่เหมาะสมกับความ

สนใจและความถนัดของตนเอง   
๓. ผู๎เรียนสามารถน าความรู๎และทักษะที่ได๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน และสามารถสร๎างรายได๎จากการ

ประกอบเป็นอาชีพเสริมได๎                  

ประโยชน์ที่ได้รับ               
 ประโยชน์ต่อผู้เรียน 
  ๑. ผู๎เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพ ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามสาขาวิชาชีพที่มีความถนัดและความ
สนใจของตนเอง   
  ๒. ผู๎เรียนที่ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ได๎
ค๎นพบตนเองสามารถเลือกเส๎นทางในการศึกษาตํอในระดับท่ีสูงขึ้นที่เหมาะสมกับความสนใจและความถนัดของ
ตนเอง                         
  ๓. ผู๎เรียนที่ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นและมัธยมศึกษาตอนปลายแล๎วไมํ
ศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น สามารถน าความรู๎และทักษะที่ได๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน สร๎างรายได๎เป็นอาชีพหลัก
หรือเป็นอาชีพเสริมได ๎ 
 ประโยชน์ต่อหน่วยงาน  
  ๑ โรงเรียนและวิทยาลัยเทคนิคเซกามีรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าที่เน๎น
สมรรถนะวิชาชีพ ในศตวรรษที่ ๒๑ : วิชาชีพระยะสั้น ที่สามารถปฏิบัติได๎จริง     

ปัจจัยความส าเร็จ 

 ๑. ฝุายบริหารของโรงเรียนและวิทยาลัยเทคนิคเซกาให๎ความส าคัญและก ากับ ติดตามอยํางตํอเนื่อง 
 ๒. นักเรียนให๎ความส าคัญและตั้งใจเรียน          
 ๓. วิทยากรให๎ความรํวมมือในการด าเนินงานอยํางเต็มศักยภาพและมีความตํอเนื่องในการด าเนินงาน   

๔. ผู๎ปกครองให๎ความส าคัญในการเรียนรู๎ของผู๎เรียน  
๕. มีการน าแผนสูํการปฏิบัติจริง     

ค าส าคัญ (Keywords)   รูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า                 
ผู้น าส่งผลงาน นายเศรษฐา  เพ็งค าปั้ง  ต าแหนํง ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ     
วันที่น าส่งผลงาน : วัน 3 ธันวาคม ๒๕๖๑ 
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10.4 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
ชื่อผลงาน การพัฒนาความสามารถด๎านการอําน การเขียน ของนักเรียนที่มีความบกพรํอง

ทางการเรียนรู๎ (LD) โดยผํานกิจกรรมเรียนรู๎  โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
ปีท่ีด าเนินงาน 2557-ปัจจุบัน 
เจ้าของผลงาน  นางดวงเดือน บุญใส   

ความเป็นมา 
 หลักสูตรแกนกลางศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคนซึ่งเป็นก าลังของชาติ
ให๎เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งทางรํางกาย ความรู๎ คุณธรรม โดยมุํงเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อ
วําทุกคนสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎เต็มศักยภาพ ให๎ผู๎เรียนสามารถอํานออก เขียนได๎ อํานคลํอง เขียน
คลํอง โดยใช๎ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู๎และเพ่ือการเรียนรู๎สาระอ่ืน เพ่ือการศึกษาตํอใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา ได๎พยายามสํงเสริมและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนมาอยํางตํอเนื่อง 
แตํเนื่องจากนักเรียนบางสํวนยังขาดทักษะทางด๎านการอําน การเขียนภาษาไทย ท าให๎เป็นปัญหาในการจัดการ
เรียนการสอนของคณะครูในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ และสํงผลกระทบตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ต่ ากวําเปูาหมาย รวมทั้งผลการทดสอบระดับชาติด๎วย ทางโรงเรียนจึงตระหนักและหาแนวทางการแก๎ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะวิชาภาษาไทยซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการเรียนวิชาอ่ืนๆ นักเรียนจ าเป็นต๎องอํานออก เขียนได๎ทุก
คน จึงได๎ด าเนินการกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการแก๎ไขและพัฒนาการอําน การเขียนให๎กับนักเรียนที่มีความบกพรํอง
ทางการเรียนรู๎ 
 
กระบวนการพัฒนางาน 

1. คัดกรองนักเรียน 
2. แบํงกลุํมนักเรียน(ตามผลการคัดกรอง) 
3. ด าเนินการแก๎ปัญหาและพัฒนาการอํานการเขียนภาษาไทย 
4. ประเมินผลการอําน การเขียนของนักเรียน 
5. รวบรวมสรุปผล 
6. พัฒนา แก๎ไข/ปรับปรุง 
 

ผลการด าเนินงาน 
 นักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ได๎รับการพัฒนาจนผํานเกณฑ์การประเมินครบร๎อยละ 100 
 ได๎พัฒนาความสามารถด๎านการอําน การเขียน นักเรียนที่มีความบกพรํองให๎อํานออก เขียนได๎ อําน
คลํอง เขียนคลํอง อยํางเป็นระบบ ผู๎ปกครองมีสํวนรํวมในการพัฒนา 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  

1. นักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ มีความสามารถด๎านการอํานออก เขียนได๎และอํานคลํอง 
เขียนคลํอง 

2. นักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ได๎พัฒนาการเรียนรู๎เต็มศักยภาพ 
3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎ในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ให๎สูงขึ้นกวําเดิม 
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ปัจจัยความส าเร็จ 
 ผู๎บริหาร ให๎ความชํวยเหลือ สํงเสริม สนับสนุนในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการเรียนเพื่อเพ่ิมศักยภาพทางการเรียนรู๎ การพัฒนาสื่อการเรียนรู๎และแหลํงเรียนรู๎ รวมทั้งสนับสนุนด๎าน
งบประมาณสร๎างบรรยากาศและสภาพแวดล๎อมของการท างานในสถานศึกษาให๎เป็นมิตร ให๎ขวัญก าลังใจ ท าให๎
เกิดการขับเคลื่อนกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครูไปสูํการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู๎อัน
กํอให๎เกิดผลตํอการพัฒนาผู๎เรียนให๎บรรลุตามจุดมุํงหมาย 
 ครูผู๎สอน ครูทุกคนและผู๎ที่เกี่ยวข๎องมีความตระหนักในความส าคัญของการเรียนที่จะเสริมสร๎าง
ศักยภาพนักเรียนให๎เกิดการเรียนรู๎และเห็นความส าคัญของการอํานและการเขียนภาษาไทย มีความมุํงมั่นที่จะ
พัฒนานักเรียนให๎อํานออกเขียนได๎ โดยการสอนเสริมนอกเวลาปกติ มีทัศนคติท่ีดีตํอการสอน โรงเรียน และ
นักเรียน มีความสุขที่จะพัฒนานักเรียนในทุกๆด๎าน 
 ผู๎ปกครอง ให๎ความส าคัญและมีเวลาให๎กับบุตรหลานในการรํวมกันพัฒนาความสามารถทางด๎านการ
อํานและการเขียนภาษาไทยของนักเรียน ทั้งให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตัวผู๎เรียน สนับสนุนในกระบวนการจัดการเรียนรู๎ 
ให๎ความรํวมมือแก๎ปัญหาในทิศทางเดียวกัน ท าให๎นักเรียนได๎พัฒนาเต็มศักยภาพ 
 

ค าส าคัญ (Keywords)  นักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ (LD)  
ผู้น าส่งผลงาน  นางดวงเดือน  บุญใส 
Email :onemalujang@gmail.com โทรศัพท์ 0819543678 
วันที่น าส่งผลงาน  วันที่ 3 เดือน ธันวาคม ปี 2561   

 
10.5 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 

ชื่อผลงาน หมัดชุดพิชิตเหรียญทอง 
ปีท่ีด าเนินงาน ปี 2543 – 2561 
เจ้าของผลงาน นายประสาน  เบ๎าทุมมา ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนโสกกํามวิทยา  
ความเป็นมา 

ความเป็นมามวยสากลเป็นกีฬาที่มีมานานนับ 1000 ปี ตามหลักฐานซึ่ง เซอร์ อาร์ อีแวน  
ได๎ค๎นพบเศษรูปสลักของนักมวยโบราณ ซึ่งแยกออกเป็นชิ้นๆในปี ค.ศ. 1900 ที่เมืองบอซซุส อันเป็น
โบราณสถานเกําแกํแหํงหนึ่งในเกาะกรีก ประเทศกรีซ ทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จากหลักฐาน
ดังกลําวท าให๎ทราบวํา  มวยโบราณมีข้ึนมาในสมัยกรีซกํอนคริสต์กาล  กีฬามวยเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่ประโยชน์
และเกิดคุณคําตํอสุขภาพหลายประการเป็นการใช๎อวัยวะตามธรรมชาติให๎เป็นประโยชน์ในการปูองกันตัว 
รํางกายได๎สัดสํวน สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง การเคลื่อนไหวคลํองแคลํว นอกนั้นผู๎ที่เรียนมวย จะต๎องได๎รับการ
ปลูกฝังกลํอมเกลาให๎มีนิสัยกล๎าหาญ สุขุมเยือกเย็น มีไหวพริบ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความอดทน เป็นนักสู๎
ที่ทรหดอยํางแท๎จริง ซึ่งมีประโยชน์ทางด๎านรํางกาย ทางด๎านจิตใจ และประโยชน์ทางด๎านสังคม  ซึ่งนับได๎วํา
เป็นกีฬาที่เลํนยากและเป็นอันตรายพอสมควรเหมาะส าหรับเพศชายมากกวําเพศหญิง แตํผู๎หญิงก็ควรศึกษา
เอาไว๎เพ่ือปูองกันตนเองในเวลาคับขัน  
 ปัจจุบันกีฬามวยสากลเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่มีการจัดการแขํงขันอยํางตํอเนื่องและหลายระดับ เชํน 
กีฬาโอลิมปิก เอเซียนเกมส์ ซีเกมส์ ในประเทศไทยเองที่มีการจัดการแขํงขันหลายรายการในแตํละปี เชํน มวย
สากลสมัครเลํนในกีฬาแหํงชาติ กีฬาเยาวชนแหํงชาติ กีฬามหาวิทยาลัย  นักกีฬามวยสากลของประเทศไทยได๎
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ท าชื่อเสียงให๎ประเทศไทย ไมํวําจะเป็นมวยสากลสมัครเลํน หรือมวยสากลอาชีพ แสดงให๎เห็นวํากีฬามวยสากล
เป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่มีความเหมาะสมที่จะใช๎ฝึกให๎กับคนไทย 
 ในสถาบันการศึกษา วิชามวยสากลได๎จัดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งในหลักสูตรระดับ
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา โรงเรียนโสกกํามวิทยา ได๎จัดให๎วิชามวยสากลอยูํในกลุํมวิชาเพ่ิมเติมเรียนสัปดาห์
ละ 2 ชั่วโมง  ซึ่งจากการที่เปิดสอนท าให๎นักเรียนได๎น าทักษะกีฬามวยสากลไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีจิตใจที่
แจํมใสํ มีรํางกายท่ีสมบูรณ์ และสามารถน าทักษะมวยสากลสมัครเลํน ไปใช๎ปฏิบัติจริงในการเข๎ารํวมการ
แขํงขัน ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ท าให๎โรงเรียนได๎เข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬาเยาวชนแหํงชาติ ตั้งแตํปีพ.ศ. 2543 เป็นต๎นมาจนถึงปัจจุบัน 
 
กระบวนการพัฒนางาน 

จากการฝึกปฏิบัติหมัดชุด ผู๎สอนได๎น าแนวทางตามทฤษฎีการเรียนรู๎ของแฮร์บาร์ต 5 ขั้น เขียนเป็น
แผนภูมิได๎ดังนี้ 

 
 
           ขั้นเตรียม 
 
 
    ขั้นอธิบาย และสาธิต 
 
 
    ขั้นฝึกหัดปฏิบัติ 
 
          

 ขั้นน าไปปฏิบัติ 
 
 
    สรุป และประเมินผล  
 
จากแผนภูมิอธิบายตามข้ันตอน คือ 

1. ขั้นเตรียม 
ครูเตรียมอุปกรณ์ สื่อ ละตรวจสอบอุปกรณ์ สื่อ ซึ่งอุปกรณ์ต๎อง 

อยูํในสภาพที่ใช๎งานได๎ นอกจากนี้ครูยังเตรียมชุดฝึก แบบประเมินทักษะเบื้องต๎น 
2. ขั้นอธิบาย และสาธิต  
 
           การอบอุํนรํางกาย             ความหมายหลักการชกหมัดชุด                สาธิต           
 

นักเรียนรํวมกันยืดกล๎ามเนื้ออบอุํนรํางกาย และการบริหารพร๎อมกัน  
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ครูอธิบาย และทั้งแจ๎งจุดประสงค์ของการฝึกชุดฝึก การชกหมัดชุด และทบทวนทักษะพ้ืนฐานเบื้องต๎นท่ีได๎ฝึก
ปฏิบัติแล๎ว ครูอธิบายถึงความหมาย ความส าคัญ หรือประโยชน์ของการชกหมัดชุด หลักการชกหมัดชุด รวมทั้ง
หมัดชุดที่ส าคัญ ครูสาธิตการชกหมัดชุดตํางๆ ให๎นักเรียนดู  พร๎อมทั้งแจกชุดฝึกให๎นักเรียน 2 คนตํอ 1 ชุดฝึก 
ให๎นักเรียนแยกไปฝึกตามชุดฝึก ครูสังเกตพฤติกรรมการฝึกของนักเรียนแตํละคน 

 
3. ขั้นฝึกหัด ปฏิบัติ   

  ครูสาธิต                  นักเรียนปฏิบัติ 
 
ในขั้นนี้นักเรียน ฝึกปฏิบัติตามชุดฝึก และตามที่ครูสาธิตให๎ดู โดย 

จับกันเป็นคูํๆ สลับกันปฏิบัติ ให๎เวลานักเรียนฝึกชุดฝึกละ 10 นาที ครูสังเกตพฤติกรรมนักเรียน แตํละ คน 
   
   วิธีการชกหมัดชุดแบบหมัด 1-2 
 หมัดชุดนี้ คือการใช๎หมัดทั้งสองชกไปในระยะใกล๎ๆ กันผู๎ที่จะใช๎หมัดชุดนี้ได๎ดีจะต๎องเป็นผู๎ที่ชก ทั้ง
หมัดซ๎ายและขวาได๎แรงและตรงเทํากันดีแล๎ว 
 ตัวอยําง หมัดชุด ก ชกหมัดซ๎ายไปท่ีล าตัวและตามด๎วยหมัดขวาที่คาง 
  หมัดชุด ข ชกหมัดซ๎ายไปที่หน๎าและตามด๎วยหมัดขวาที่ล าตัว 
  หมัดชุด ค ชกหมัดซ๎ายและขวาไปที่ล าตัว 
  หมัดชุด ง ชกหมัดซ๎ายและขวาไปที่หน๎า 
 การใช๎หมัดชุดเหลํานี้ ทํานจะต๎องใช๎หมัดซ๎ายน ากํอนทุกๆ ครั้ง แล๎วจึงตามด๎วยหมัดขวา (ยกเว๎นผู๎ถนัด
ซ๎ายโดยทําคุมเอาขวาออก ให๎นับหมัดขวาเป็นหมัด 1 และหมัดซ๎ายเป็นหมัด 2  ) 
 

หลักการชกหมัดชุดประเภทต่างๆ 
 ตัวอยํางการชกหมัดชุดประเภทตํางๆ ที่นิยม มีดังตํอไปนี้ 

ตัวอยํางที่ 1 
หมัดชุด: ชกด๎วยหมัดตรงซ๎ายและขวา หรือ หมัด 1-2 

  การชกหมัดชุด ประเภท หมัด 1-2 เป็นการชกในเวลาใกล๎เคียงกันมาก ไมํจ าเป็นต๎องชกที่
ต าแหนํงเดิม ถ๎าเห็นวํามีชํองวํางเป็นจุดอันตรายให๎รีบฉวยโอกาสตามด๎วยหมัดที่ 2 ทันท ีเชํน 

1. ชกหมัดเย็บซ๎ายที่หน๎าและตามด๎วยหมัดตรงขวาที่ล าตัว 
2. ชกหมัดเย็บซ๎ายที่หน๎า ตามด๎วยหมัดตรงขวาที่ล าตัว 

ข้อควรจ า 
1.เวลาชกให๎ใช๎สันหมัด 
2.เมื่อชกหมัด 1 เร็วเทําใด หมัดที่ 2 จะต๎องเร็วขึ้นกวําอีกหลายเทํานับจังหวะ1-2  
ภาพประกอบตัวอย่างท่ี 1แสดงการชกหมัดชุดซ๎าย-ขวา    หรือหมัด 1 - 2 
วิธีการชกหมัดชุด 1-2  ชกหมัดแย็บซ๎ายที่หน๎า  หมัดตรงขวาที่ล าตัว 

หลักการชกหมัดชุด 
 การชกหมัดชุดหมายถึงการชกโดยการใช๎หมัดหลายๆ หมัด ชกรัวติดตํอกันไปตามโอกาสและจังหวะ 
ไมํมีกฎเกณฑ์ท่ีแนํนอน ขึ้นอยูํกับทักษะของแตํละบุคคลที่จะน าไปใช๎ หมัดชุดมีความส าคัญอยํางยิ่งเฉพาะ

ช

ก
ชกหมัดตรงขวาที่หน้าตาม
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นักมวยบางคนเทํานั้น โดยเฉพาะนักมวยที่มีพลังแข็งแกรํงจริงๆ จึงสามารถปฏิบัติได๎แตํทั้งนี้ต๎องผํานการฝึกฝน
มาอยํางช านาญ เมื่อช านาญแล๎วก็สามารถประยุกต์ใช๎หรือผลิตหมัดชุดพิเศษขึ้นได๎อีกมากมาย ซึ่งลักษณะของ
การชกหมัดชุดนั้นมีแนวปฏิบัติคือ ให๎เริ่มต๎นด๎วยหมัดคล าเปูา ซึ่งมีความรุนแรงพอประมาณกํอน แล๎วจึงเพิ่ม
ก าลังข้ึนในหมัดตอํไป และเมื่อมีโอกาสให๎หมัดสุดท๎ายเป็น”หมัดเพชรฆาต” ที่หวังผลได๎ หรือ หมายความวํา 
“หมัดสุดท๎ายของชุดเป็นหมัดที่หนักหนํวงที่สุด” 
 
4. ขั้นน าไปปฏิบัติ   

นักเรียนออกมาสาธิต              ทบทวน          ตรวจสอบหลักการ      น าไปใช๎ 
    
- นักเรียนออกมาสาธิตการชกหมัดชุดให๎เพ่ือดู ที่ละคูํ โดยการชก 

หมัดชุดเดียวกันผลัดเปลี่ยนกันชก คนละ 3 ครั้ง  
- นักเรียนชกหมัดชุดโดยไมํได๎นัดหมาย ตํางคน ตํางชกโดยครูคอย 

แนะน า จนแนํใจวํานักเรียนสามารถปฏิบัติถูกต๎อง และเกิดทักษะเกิดความช านาญ 
  - ครู และนักเรียน รํวมกันทบทวน ตรวจสอบหลักการ วิธีการ ประโยชน์ของการใช๎หมัดชุด 
ให๎ผู๎เรียนได๎ตระหนัก และมีความเข๎าใจพร๎อมที่จะน าไปฝึกฝนตํอไป 
 

5. สรุป และ ประเมินผล 
 
 สรุป        ประเมินผล      สงัเกตการณ์รํวมกิจกรรม          ประเมินการปฏิบัติ        

   
  การสรุป 
  - ครู และนักเรียนรํวมกันสรุป ความหมาย ความส าคัญ หลักการ และวิธีการ ประเภทของ
หมัดชุด โดยอภิปรายซักถามแล๎วสรุป แยกแยะประเด็นส าคัญ และจดบันทึก   
  -  ครู และนักเรียนรํวมกันสรุป ทบทวน ตรวจสอบการปฏิบัติการชกหมัดชุด ในแตํละชุด
อยํางถูกต๎อง และตํอเนื่อง 
  - ครูมอบหมายให๎นักเรียน น าไปฝึกทักษะโดยการฝึกฝนให๎เกิดความช านาญ และคลํองแคลํว
ยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะให๎สูงขึ้นตํอไป 
  การประเมินผล 
   - สังเกตจากการรํวมกิจกรรม 
   - โดยการสังเกตการณ์ปฏิบัติ และ ซักถามเป็นรายบุคคล 
   - ประเมินการปฏิบัติเป็นรายบุคคล 
ผลการด าเนินงาน 

1. นักเรียนมีจิตใจที่แจํมใสมีรํางกายที่สมบูรณ์แข็งแรง 
 2. นักเรียนเป็นคนที่คิดไกล ใฝุดี ไมํยุํงเก่ียวกับยาเสพติด 
 3. นักเรียนสร๎างชื่อเสียงให๎กับ โรงเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 21  และจังหวัดบึงกาฬ จากผลการแขํงขันกีฬาเยาวชนแหํงชาติ ดังนี้ 
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         3.1  นางสาววิลาวัลย ์ ท๎าวมิตร  ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1  (เหรียญเงิน)                   
การแขํงขันกีฬาเยาวชนแหํง  ครั้งที่ 26  ณ จังหวัดเพชรบูรณ์  ปี พ.ศ. 2553                                                    
         3.2  นางสาวบุษบาไพร  เถาชาลี  ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1  (เหรียญเงิน)      
การแขํงขันกีฬาแหํงชาติ  ครั้งที่  39  “ชลบุรีเกมส์” ณ จังหวัดชลบุรี  ปี พ.ศ. 2553 
                                 3.4. นางสาวชลิดา ไตรนิคม  ได๎รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1  (เหรียญเงิน)                   
การแขํงขันกีฬาแหํงชาติ  ครั้งที่  40  “ขอนแกํนเกมส์”   ณ จังหวัดขอนแกํน  ปี 2554                                           
         3.5.นางสาวชลิดา ไตรนิคม ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ3 (เหรียญทองแดง)กีฬา
มวยสากลสมัครเลํนชิงชนะเลิศแหํงประเทศไทย ประจ าปี 2555 ณ จังหวัดนนทบุรี 
         3.6. นางสาวชลิดา ไตรนิคมได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 (เหรียญทองแดง)กีฬา
มวยสากลสมัครเลํนกีฬาแหํงชาติครั้งท่ี 41 “เชียงใหมํเกมส์” ณ จังหวัดเชียงใหมํ 
 ปี 2555 
          3.7. นายจักรพงษ์ สุมารุได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 (เหรียญทองแดง)กีฬามวย
สากลสมัครเลํนกีฬาแหํงชาติครั้งที่ 41 “เชียงใหมํเกมส์” ณ จังหวัดเชียงใหมํ ปี 2555 
          3.8. นายจักรพงษ์ สุมารุได๎รับรางวัล กีฬาดีเดํน จังหวัดบึงกาฬ ชนิดกีฬามวยสากล      
ปี 2555 
          3.9. นางสาวชลิดา ไตรนิคม ได๎รับรางวัล นักกีฬาดีเดํน จังหวัดบึงกาฬ ชนิดกีฬามวย
สากล ปี 2555 
             3.10. นายจักรพงษ์ สุมารุได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 (เหรียญทองแดง) 
กีฬามวยสากลสมัครเลํนกีฬาเยาวชนแหํงชาติครั้งท่ี 29 “มหาสารคามเกมส์”  ณ จังหวัดมหาสารคาม ปี 
2556 

3.11 นางสาวสุวิมล สุพรรณขาม ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 (เหรียญทองแดง) 
กีฬามวยสากลสมัครเลํนกีฬาเยาวชนแหํงชาติครั้งท่ี 30 “ศรีสะเกษเกมส์”  ณ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2557 
             3.12. นายวัชระ ค ายศ ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 (เหรียญเงิน)กีฬามวยสากล
สมัครเลํนกีฬาเยาวชนแหํงชาติครั้งท่ี 30 “ศรีสะเกษเกมส์”  ณ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2557 

               3.13 นายจักรพงษ์  ยมโคตร ได๎รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)กีฬามวยสากลสมัครเลํน
กีฬานักเรียนนักศึกษาแหํงชาติครั้งที่ 35 “มะขามหวานเกมส์”  ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2557 

               3.14 นางสาวขนิษฐา แก๎วใส ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) 
กีฬามวยสากลสมัครเลํนกีฬาเยาวชนแหํงชาติครั้งท่ี 31 “จันทบูรณ์เกมส์”  ณ จังหวัดจันทบุรี ปี 2558 

4. นักเรียนมีผลงานประจักษ์ สามารถเผยแพรํแกํสาธารณชน และผู๎มาเยี่ยมโรงเรียนได๎ 
     5. โรงเรียนได๎รับค าชมเชยจากผู๎ปกครองนักเรียน ชุมชน ในการจัดการเรียนการสอนกลุํมสาระการ 

เรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา วิชามวยสากลสมัครเลํน 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1 ประโยชน์ตํอตนเอง 
  1.1 พัฒนาการเรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษาโดยเฉพาะทักษะ
พ้ืนฐานด๎านกีฬาให๎มีมาตรฐานที่สูงขึ้น 
  1.2 พัฒนาการเรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษาโดยน าเทคนิคการ
สอนใหมํๆ มาจัดกระบวนการเรียนการสอนท าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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1.3 ผู๎ฝึกสอนดีเดํน ชนิดกีฬามวยสากลสมัครเลํนในการแขํงขันกีฬาเยาวชนแหํงชาติ 
ครั้งที่ 24  “ดอกบัวเกมส์” 

1.4 ผู๎ฝึกสอนยอดเยี่ยม ชนิดกีฬามวยสากลสมัครเลํนในการแขํงขันกีฬาแหํงชาติครั้งที่ 38                   
ตรังเกมส์ 

1.5 รางวัลหนึ่งแสนครูดี  
1.6 ผู๎ฝึกสอนยอดเยี่ยม ในการแขํงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหํงชาติครั้งท่ี 35 เมือง 

มะขามหวานเกมส์                                                                                                            
                     1.7 รางวัลครูผู๎ฝึกสอนเหรียญทองการแขํงขันทักษะพ้ืนฐานด๎านกีฬามวยงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560  
  1 8 ได๎รับรางวัลเจ๎าฟูามหาจักรีของจังหวัดบึงกาฬ ปีการศึกษา 2561 

2 ประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
  2.1.โรงเรียนได๎รับค าชมเชยจากผู๎ปกครองนักเรียน ชุมชน ในการจัดการเรียนการสอนกลุํม
สาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา วิชามวยสากลสมัครเลํน 

  2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสุขศึกษาและพลศึกษาสูงขึ้น 
  2.3 ท าชื่อเสียงมาสูํโรงเรียนด๎านกีฬามวยสากลสมัครเลํนระดับประเทศ 
ปัจจัยความส าเร็จ 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสุขศึกษาและพลศึกษาสูงขึ้น 
  2. นักเรียนมีรํางกายท่ีแข็งแรงหํางไกลยาเสพติด 
  3ใ นักเรียนน าเกียรติบัตรที่ได๎รับจากการแขํงขันรางวัลตํางๆ ไปใช๎ในการศึกษาตํอจบปริญญา
ตรี ท าให๎มีการงานที่ดี ชีวิตที่ดีขึ้น 
ค าส าคัญ(Keywords) พลิกชีวิตให๎มีคุณคําด๎วยกีฬามวยสากลสมัครเลํน 
ผู้น าส่งผลงาน  นายประสาน เบ๎าทุมมา  
e-mall   kruprasanskw @ gmail.com  โทรศัพท์ 081-9548976 
วันที่น าส่งผลงาน   วันที่ 4 เดือน  ธันวาคม ปี 2561  
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10.6 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 
 

ชื่อผลงาน   โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
ปีท่ีด าเนินงาน 2560 - 2561    
 เจ้าของผลงาน นางหนูทิศ ทวีลาภ   ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 
ความเป็นมา  

หลักสูตรแกนกลางกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ได๎ก าหนดจุดมุํงหมายการ  
จัดการศึกษามุํงพัฒนาให๎ผู๎เรียนให๎เป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณคําของตนเอง 
มีวินัย ใฝุเรียนรู๎โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลูกฝังและสร๎างจิตส านึกท่ีพึงประสงค์แกํผู๎เรียนให๎
ประสบผลส าฤทธิ์ สถานศึกษาตํางๆ จ าเป็นต๎องจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนเพ่ือสํงเสริมและ
พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความสอดคล๎องและตรงตามจุดมุํงหมายของการจัดการศึกษา ผู๎เรียนสามารถน าความรู๎ที่
ได๎รับจากประสบการณ์การเรียนการสอนน าไปปรับใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพปัจจุบันปัญหา
สิ่งแวดล๎อมเป็นสิ่งส าคัญที่ต๎องได๎รับการดูแลแก๎ไขโดยเฉพาะขยะที่มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นอยํางรวดเร็วโรงเรียน
เจ็ดสีวิทยาคารก็เจอกับปัญหาขยะ ท าให๎สภาพสิ่งแวดล๎อมไมํดี ไมํสะอาด จึงคิดหาวิธีการเพ่ือแก๎ปัญหา
ดังกลําว โดยการคัดแยกขยะด๎วยนักเรียนเพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล๎อมอีกทั้งยังสามารถสร๎างรายได๎ให๎กับ
นักเรียนอีกทางหนึ่งด๎วยเหตุผลดังกลําวจึงได๎จัดท าโครงการงเรียนปลอดขยะนี้ขึ้น 
 
กระบวนการพัฒนางาน  
 1. ขั้นเตรียมการ 

  1.1 โรงเรียนส ารวจสถานที่ภายในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาสํงเสริมด๎านการด าเนินงานโครงการ 
                      โรงเรียนปลอดขยะ 

1.2 ประชุมคณะครู เพ่ือก าหนดแนวทาง 
1.3 น าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

2. ขั้นตอนด าเนินงาน 
2.1 แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ 
2.2 จัดประชุมให๎ความรู๎เกี่ยวกับการก าจัดขยะ ให๎กับบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเจ็ดสี 

                  วิทยาคารทุกคน 
   2.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ เพื่อรํวมกันวางแผนงานและแบํง 
                  หน๎าที่รับผิดชอบ 
   2.3 ด าเนินตามแผนที่วางไว๎ ประกอบด๎วยกิจกรรม ดังนี้ 
    - กิจกรรมธนาคารขยะ 
    - กิจกรรมการประกวดชุดรีไซด์เคิล 
    - กิจกรรมปุ๋ยหมักชีวภาพ    
    - กิจกรรมน าขยะอินทรีย์มาใช๎ประโยชน์ 
    - กิจกรรมรณรงค์เก็บขยะในโรงเรียนและชุมชน 
       - กิจกรรมคัดแยกขยะ 
    -  กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช๎ 
     - กิจกรรมสํงเสริมตํางๆ เชํน การประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย และแผํนพับ 
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    - กิจกรรม Big Cleaning Day  
 3. ขั้นสรุปรายงาน 
  3.1 ออกแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  3.2 สรุปผลรายงานเป็นรูปเลํม 
  3.3 รายงานผลการด าเนินงานตํอผู๎บังคับบัญชาตามล าดับ 
6. ผลการด าเนินงาน 

จากการด าเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ตั้งแตํปีการศึกษา 2560 - 
2561         โรงเรียนได๎ด าเนินจนเป็นผลส าเร็จดังปรากฏในกิจกรรมดังตํอไปนี้ 
  1.1 กิจกรรมธนาคารขยะ ท าให๎นักเรียน และบุคลากร มีจิตส านึก และตระหนักในการรักษา
สิ่งแวดล๎อม มีความรู๎ความเข๎าใจในการลดการใช๎ทรัพยากร ใช๎เหตุผลในการแยกประเภทขยะ สามารถกลับมา
ใช๎ใหมํ เปลี่ยนขยะให๎เป็นเงินทุน และรู๎วิธีจัดการขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายที่มีประสิทธิภาพ  

 

 
 

 1.2 กิจกรรมการประกวดชุดรีไซด์เคิลท าให๎ นักเรียน ครู และบุคลากร มีส านึกในการที่จะน าวัสดุ 
ที่ใช๎แล๎วสามารถกลับน ามาใช๎ใหมํลดจ านวนการผลิตวัสดุดังกลําวให๎น๎อยลง และได๎ตระหนักถึงความส าคัญของ
ภาวะโลกร๎อนที่ก าลังสํงผลตํอคนทั่วโลกทั้งทางตรงและทางอ๎อม 

 
 
 
 
 

 
 
 1.3 กิจกรรมปุ๋ยหมักชีวภาพท าให๎ให๎นักเรียน ครู และบุคลากร มีจิตส านึก และตระหนักใน 
การรักษาสิ่งแวดล๎อมมีความพอประมาณรับประทานอาหารไมํให๎เหลือเศษอาหาร และมีความรู๎ความเข๎าใจใน
การคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช๎ใหมํในการผลิตก๏าซชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์ และรู๎วิธีจัดการขยะอินทรีย์ที่มี
ประสิทธิภาพ  
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 1.4 กิจกรรมน าขยะอินทรีย์มาใช๎ประโยชน์ท าให๎นักเรียน ครู ได๎น าเศษซากอาหาร เศษพืชผักผลไม๎ 
และกากของเสียใช๎เป็นปุ๋ยให๎เป็นอาหารของหมูปุา ไกํ และปลา ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 

     
 
 1.5 กิจกรรมรณรงค์เก็บขยะในโรงเรียนและชุมชนท าให๎นักเรียน ครู  ชุมชน มีความรู๎ความเข๎าใจใน
ขยะมูลฝอยที่มีผลกระทบตํอสภาพแวดล๎อมท าให๎เกิดการปนเปื้อนของพ้ืนดิน แหลํงน้ าและอากาศ ท าให๎
บ๎านเมืองไมํเป็นระเบียบเรียบร๎อย ไมํเป็นที่เจริญของผู๎ที่ได๎พบเห็น สํงผลกระทบตํอสุขภาพของประชาชน
โดยทั่วไป 
  
 
 
 
 
 
 
 

1.7 กิจกรรมคัดแยกขยะท าให๎นักเรียนมีวินัยด๎านการลดขยะตามหลัก 3Rs ในโรงเรียนการ 
สร๎างพลเมืองที่ดี มีวินัย ใสํใจเรื่องสิ่งแวดล๎อม โดยเฉพาะปัญหาเรื่องขยะที่เน๎นวินัยเรื่อง การจัดการขยะ แยก
ขยะ 
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 1.7 กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช๎ท าให๎ นักเรียน และบุคลากร น าขยะที่ใช๎ซ้ าได๎ 
และขยะรีไซเคิลมาประดิษฐ์เป็นของใช๎ เชํน โมบาย  โคมไฟ กระดาษรีไซเคิล ฯลฯ เป็นการใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํ
ให๎ได๎ประโยชน์อยํางค๎ุมคําท่ีสุด 

              

1.8 กิจกรรมสํงเสริมตํางๆ เชํน การประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย และแผํนพับท านักเรียน และ
บุคลากรมีความรู๎ (K) มีจิตส านึก(A) มีความตระหนัก มีจิตส านึกในการลดใช๎พลังงานและดูแลการเปิด – ปิด 
ลดใช๎พลังงานอยํางถูกต๎อง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด๎านการใช๎พลังงาน  

1.9 กิจกรรม Big Cleaning Day ท าให๎นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนตระหนักและเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและแนวคิดการปฏิบัติงานของของตนเอง สร๎าง
สุขลักษณะนิสัยที่ดีให๎แกํนักเรียนบุคลากรในโรงเรียน  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

ประโยชน์ต่อตนเอง  
1. ได๎รับความรู๎เรื่องประเภทขยะ การคัดแยกขยะ และประโยชน์ที่ได๎รับจากขยะ 
2. เพ่ิมรายได๎จากการขายขยะรีไซเคิล และน าขยะกลับมาใช๎ประโยชน์ได๎หลากหลาย 

ประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
1. ปริมาณขยะในโรงเรียนลดลง 
2. ประหยัดงบประมาณในการก าจัดขยะ 
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3. ชํวยให๎สิ่งแวดล๎อมดีข้ึน 
4. ได๎รับรางวัล ผํานระดับดีเยี่ยม ด๎านการจัดการขยะ จากกรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

ปัจจัยความส าเร็จ 
 1. ได๎รับความรํวมมือจากทุกฝุาย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ชุมชน  มีความเข๎มแข็ง
และอุทิศตนในการท าโครงการจนประสบความส าเร็จ 

2. มีวิธีการ จัดการขยะมูลฝอยที่ดี 
3. งบประมาณที่ได๎รับในโครงการ สนับสนุนจนโครงการส าเร็จ 

ค าส าคัญ (Keywords)  โรงเรียนปลอดขยะ 
ผู้น าส่งผลงาน   นางสาวสุภาพร  นามสอน  
e-mail  white_orchid.1@hotmail.com      โทรศัพท์ 080 – 765 - 1258   
วันทีน่ าส่งผลงาน  วันที่   3 เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  2561  
10.7  โรงเรียนท่าดอกค าวิทยาคม 
                         - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:white_orchid.1@hotmail.com
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ตอนที่ 3 
สรุปผลงานวิธีปฏิบัติที่ดีโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

 
การเขียนรายงานวิธีปฏิบัติ  ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  

มีข๎อค๎นพบจากปัญหาอุปสรรค ในการเขียนรายงาน  ดังนี้ 
 

1. ด้านการส่งรายงานวิธีปฏิบัติที่ดี ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 21  พบวํา  โรงเรียน จ านวน 56 แหํง สํงรายงานวิธีปฏิบัติที่ดี  จ านวน  40 โรงเรียน คิด
เป็นร๎อยละ 71.43 

2. ด้านการเขียนรายงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ตามวัตถุประสงค์ ของหน่วยงานทีต่้องการ 
ข้อมูลพบวํา  โรงเรียนจ านวน 40 แหํง สํงรายวิธีปฏิบัติที่ดี  เขียนตามแบบฟอร์มที่ก าหนด จ านวน  23 
โรงเรียนคิดเป็นร๎อยละ 57.50 

3. ด้านการเขียนรายงานวิธีปฏิบัติที่ดีได้ถูกต้องตามหลักการเขียนวิธีปฏิบัติที่ดี  พบว่า  โรงเรียน 
จ านวน 40 แหํง  เขียนได๎ถูกต๎องตามหลักการเขียนวิธีปฏิบัติที่ดี  และมีผลงานเชิงประจักษ์ จ านวน  8 
โรงเรียนคิดเป็นร๎อยละ 20 ของโรงเรียนที่สํงผลงาน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 

1. สํงเสริมสนับสนุนให๎โรงเรียนในสังกัด พัฒนางานสูํวิธีปฏิบัติที่ดี ตามมาตรฐาน 
วิชาชีพ ครู และบุคลากรทางการศึกษา อยํางเป็นระบบ  มีข้ันตอนกระบวนการพัฒนา   ระยะเตรียมการ  
ระยะพัฒนา  ระยะติดตามตรวจสอบและประเมินผล  และการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ยกยํองเชิดชูเกียรติ ขยายผล
ตํอยอดผลงาน 

2. สํงเสริมให๎สถานศึกษา น าผลงานวิธีปฏิบัติที่ดีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในโอกาสตําง ๆ เชํนในการประชุม 
ผู๎บริหารสถานศึกษา 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานวิธีปฏิบัติที่ดี  ที่หลากหลายรูปแบบ ตามวัตถุประสงค์ 
ของการเขียนวิธีปฏิบัติที่ดี ให๎กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. จัดประกวดผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี  ประเภทสถานศึกษา   และประเภทบุคคล 
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คณะท างาน 
 

ที่ปรึกษา 
    นายสมใจ  วิเศษทักษิณ     ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑  
   
คณะท างาน 

๑. นางชนานันท์  สุคันธา   ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศฯ หัวหน๎าคณะท างาน 
2. นายศุภชัย จันทระ   ศึกษานเิทศก์ 
3. นางศิริพร  ตริยาวธัญญู  ศึกษานิเทศก์ 

       4. นางพรทิพา นันตะสุข    ศึกษานิเทศก์  
 5. นายวชิรดล ค าศิริรักษ์   ศึกษานิเทศก์ 
 6. นางปัญลชิกา นามมณทา  ศึกษานิเทศก์ 
 7. นายกิตติรงค์ บุญคง   ศึกษานิเทศก์ 
       8. นางวิพาพรรณ  ดอนจันทร์โคตร  ศึกษานิเทศก์ เลขานุการคณะท างาน 
 
ผู้เขียนและเรียบเรียง 
 นางวิพาพรรณ  ดอนจันทร์โคตร ศึกษานิเทศก์ 
ปก        นางปัญลชิกา นามมณทา  ศึกษานิเทศก์ 

 
 
 

 


