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คํานํา 
 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 ไดจัดทําเอกสารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมี    

วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ประจําป พ.ศ. 2557 เพ่ือยกยองและประกาศเกียรติคุณโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดท่ีมีวิธี

ปฏิบัติท่ีเปนเลิศประสบผลสําเร็จ ไดรับรางวัลในระดับโซนภูมิภาค สามารถเปนตนแบบการพัฒนาโรงเรียน

ขนาดเล็กในสังกัดตอไป เอกสารฉบับนี้ไดรวบรวมองคความรู แนวปฏิบัติ ถอดประสบการณนวัตกรรม          

ท่ีประสบผลสําเร็จของโรงเรียนขนาดเล็กท่ีผานการคัดเลือกในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดับโซนภูมิภาค 

เพ่ือเผยแพรและนําไปประยุกตใช 

 ขอขอบคุณผูบริหารโรงเรียนบานไรเหนือ โรงเรียนบานถํ้าน้ําบัง โรงเรียนบานถํ้าแกว โรงเรียน

สายสมร โรงเรียนบานบุงคลา และโรงเรียนบานหนองระมาน ท่ีไดใหขอมูลและผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการจัดทํา

เอกสารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ประจําป พ.ศ. 2557 ฉบับนี้จนสําเร็จ หวังเปนอยางยิ่งวาจะ

เปนประโยชนกับผูท่ีเก่ียวของตลอดจนผูสนใจไดนําไปใชใหเกิดประโยชนตอไป 
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หนา 1 
 

 
บทนํา 

ความเปนมา 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดดําเนินการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีมากกวา รอย
ละ 50 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางตอเนื่อง โดยมุงหวังให
โรงเรียนขนาดเล็กบริหารการศึกษาอยางมีคุณภาพ ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการ
แบบมีสวนรวมกับชุมชน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ออกประกาศการคัดเลือกโรงเรียน
ขนาดเล็กท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ประจําป พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันท่ี 26 มิถุนายน 2557 เพ่ือคัดเลือก
โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best  Practice) ประจําป พ.ศ. 2557 เพ่ือเปนตนแบบการพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็กใหเปนโรงเรียนของชุมชนอยางยั่งยืน โดยกําหนดรางวัลเปน 3 ระดับ คือ ระดับโซนภูมิภาค 
ระดับภูมิภาค และรางวัล 10 สุดยอดโรงเรียนท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Top  Ten) ตามหนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 04006/ว 1209 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2557 

 

ปการศึกษา 2557 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัด
ท้ังหมด จํานวน  151 โรงเรียน เปนโรงเรียนขนาดเล็ก มีจํานวน 120 คนลงมา จํานวน 94 โรงเรียน คิดเปน
รอยละ 32.25 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 สงเสริมสนับสนุนการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กอยางตอเนื่องตามบริบทของพ้ืนท่ี โดยจัดทําแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก      
ป 2557 เพ่ือใชเปนเครื่องมือกําหนดแนวทางในการดําเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ เขต 1 ท่ีไดรับการคัดเลือกเขารวมการคัดเลือกฯ ระดับโซนภูมิภาค ภาคเหนือตอนลาง 1 จํานวน 
5 โรงเรียน ดังตอไปนี้  
       1. โรงเรียนบานไรเหนือ อําเภอเมืองเพชรบูรณ 
       2. โรงเรียนบานถํ้าน้ําบังอําเภอเมืองเพชรบูรณ 
       3. โรงเรียนสายสมร อําเภอชนแดน 
       4. โรงเรียนบานบุงคลา อําเภอชนแดน 
       5. โรงเรียนบานถํ้าแกว อําเภอชนแดน 
 สําหรับผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ โซนภูมิภาค ภาคเหนือตอนลาง 1 
ซ่ึงดําเนินการคัดเลือกฯ ระหวางวันท่ี 19-20 กันยายน 2557 ณ โรงแรมไอยราแกรนดพาเลช พิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก ผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ไดรับรางวัลระดับโซนภูมิภาค 
“ระดับชมเชย” ภาคเหนือ  จํานวน 2 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานไรเหนือ และโรงเรียนสายสมร (หนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ศธ 04006/261 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2558 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือยกยองและประกาศเกียรติคุณโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศท่ีประสบผลสําเร็จ 
ประจําป 2557 
 2. เพ่ือสงเสริมขวัญและกําลังใจแกโรงเรียนขนาดเล็กท่ีปฏิบัติไดประสบผลสําเร็จท่ีประจักษ เปน
ตนแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 
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หนา 2 
 

เปาหมาย 
 1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 มีโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ี
เปนเลิศ ประจําป 2557 จํานวน 5 โรงเรียน 
 2. โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทุกโรงเรียน มีตนแบบการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมกับบริบทของตนเอง
ใหประสบผลสําเร็จ 
 3. มีการเผยแพรนวัตกรรมของโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ประจําป 2557 ผานทาง
เวปไซด 
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หนา 3 
 

สวนท่ี 1 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

 

1. ขอมูลทั่วไป 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดท้ังหมด จํานวน    

151 โรงเรียน เปนโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีนักเรียน 120 คนลงมา จํานวน 94 โรงเรียน (ขอมูล ณ วันท่ี            
10 มิถุนายน 2557) และในจํานวนนี้เปนโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีนักเรียน 60 คนลงมา จํานวน 46 โรงเรียน     
คิดเปนรอยละ 48.94 ของโรงเรียนท้ังหมดในสังกัด  

ตารางท่ี 1.1 แสดงรอยละของโรงเรียนขนาดเล็ก แยกตามจํานวนนักเรียน ปการศึกษา 2557 

จํานวนนักเรียน (คน) จํานวนโรงเรียน รอยละ  
ไมมี นร. 0 0.00 
1-20 2  2.13  
21-40 16 17.02 
41-60 28 29.79 
61-80 23 24.47 

81-100 15 15.96 
101-120 10 10.63 

รวม 94 100.00 

 
จากตารางท่ี 1.1 พบวา ปการศึกษา 2557 มีโรงเรียนขนาดเล็กท้ังสิ้นจํานวน  94 โรงเรียน  โดย

จําแนกตามจํานวนนักเรียน พบวามีโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีจํานวนนักเรียน 40-60 คน มีจํานวนสูงสุดเทากับ
จํานวน 28 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 29.79 และมีโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดท่ีมีนักเรียน 20 คนลงมา มี
จํานวนนอยท่ีสุด จํานวน 2 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 2.13 
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หนา 4 
 

 
2. การบริหารจัดการ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ  เขต 1 ไดตระหนักและใหความสําคัญใน      
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดอยางตอเนื่อง โดยไดกําหนดกรอบทิศทางการบริหารจัดการ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก จึงไดจัดทําแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจําป 2557      
ให สอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและนโยบายปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) และดําเนินการตอเนื่องจากปท่ีผานมา ดังนี้ 

 
รูปแบบท่ี 1 การบริหารจัดการแบบเรียนรวม 
ตารางท่ี 1.2 แสดงโรงเรียนหลักและโรงเรียนท่ีเดินทางไปเรียนรวม  
 

ที่ อําเภอ 

โรงเรียนหลัก โรงเรียนเรียนรวม 
ลักษณะ 

การเรียนรวม ชื่อโรงเรียน ตําบล ประเภทโรงเรียน 
จํานวน นร.

ทั้งหมด 
(คน) 

ชื่อโรงเรียน ตําบล 
จํานวน นร.

ทั้งหมด 
(คน) 

จํานวน นร.
เรียนรวม 

(คน) 

1 เมือง บานดงมูลเหล็ก ดงมูลเหล็ก ขนาดเล็ก 77 บานไรเหนือ สะเดียง 30 13 ป.4-6 
2 เมือง บานหวยใหญ หวยใหญ ขนาดเล็ก 108 บานบุงกกเรียง หวยใหญ 33 10 ป.3 และ ป.6 
6 วังโปง บานซับเปบ ซับเปบ โรงเรียนในฝน 233 บานเชิงชาย ซับเปบ 24 13 ป.4-6 

1 เมือง บานปาเลา ปาเลา ขนาดเล็ก 103 
บานไร สะเดียง 22 8 ป.4-6 

บานพลํา ปาเลา 46 25 ป.4-6 

2 เมือง บานโปงหวา หวยใหญ 
รร.ดีศรีตําบล 
รุน 3 ป 57 

136 
บานน้ําเด่ือ หวยใหญ 64 9 เรียนรวม ป.6 

บานหวยแหน หวยใหญ 52 10 
เรียนรวม 
ป.5,ป.6 

3 เมือง บานโตกใต บานโตก ขนาดเล็ก 74 
บานทุงแค บานโตก 30 11 

เรียนรวม 
ป.4-6 

บานคลองขุด ชอนไพร 14 9 
เรียนรวม 
(ป.4-6) 

1 ชนแดน อนุบาลชนแดน ชนแดน - 456 

บานหนองแดง ชนแดน 25 7 เรียนรวม ป.2 
บานซับเจริญ พุทธบาท 47 16 เรียนรวม ป.2 

บานซับสีทอง พุทธบาท 49 22 
เรียนรวม 
ป.5-6 

 
 

รูปแบบท่ี 2 การบริหารจัดการแบบเรียนรวมรวมพัฒนา 

ตารางท่ี 1.3 แสดงโรงเรียนหลักและโรงเรียนเรียนรวมรูปแบบเรียนรวมรวมพัฒนาสองโรงเรียน 

ที่ อําเภอ 

โรงเรียนหลัก โรงเรียนเรียนรวม 
ลักษณะ 

การเรียนรวม ช่ือโรงเรียน ตําบล ประเภทโรงเรียน 
จํานวน นร.

ท้ังหมด 
(คน) 

ช่ือโรงเรียน ตําบล 
จํานวน นร.

ท้ังหมด 
(คน) 

จํานวน นร.
เรียนรวม 

(คน) 

1 ชนแดน 
บานหนองระมาน ดงขุย ขนาดเล็ก 50 บานบุงคลา ดงขุย 67 25 

บานหนองระมาน 
สอน ชัน้ ป.4-6 

บานบุงคลา ดงขุย ขนาดเล็ก 67 บานหนองระมาน ดงขุย 50 34 
บานบุงคลา สอนชั้น 
อ.1-2 และ ป.1-3 
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รูปแบบท่ี 3  บริหารจัดการดวยตนเอง (การบริหารจัดการแบบคละชั้นหรือรวมชั้นเรียน)   
รูปแบบท่ี 4  การจัดตั้งกลุมพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ป 2557 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 จัดตั้งกลุมพัฒนาคุณภาพโรงเรียน     
ขนาดเล็ก ป 2557 ซ่ึงใหมีนักเรียนรวมกันไมต่ํากวา 120 คน เพ่ือใหโรงเรียนขนาดเล็กประสานงานและ
รวมกันพัฒนาการดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ ในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์         
ทางการเรียน จํานวน 23 กลุม ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1.4  แสดงโรงเรียนหลักและโรงเรียนเรียนขนาดเล็กในกลุมพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
                  ป 2557 

 

ช่ือกลุมพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

โรงเรียนหลัก โรงเรียนขนาดเล็ก 
ในกลุมฯ 

อําเภอ นักเรียน ครู 

1.กลุมกงมวงงามนาสาร 
   ประธานกลุม 
นายโสวัฒน หนูพา 
 

ร.ร.บานอมกง 
 

1.บานปามวง 
2.บานโพธิ์งาม 
3.บานนา 
4.บานคลองสาร 
5.บานวังซอง 

รวม 

เมืองเพชรบูรณ 87 
80 
58 
46 
57 

328 

10 
7 
7 
5 
9 

38 
 

2.กลุมชอนไพร 
   ประธานกลุม 
นายประสาท  คลายกัน 
 

ร.ร.บานสักแหง 1.บานชอนไพร 
2. บานคลองสําโรง 
3.บานทุงแค 
4.บานคลองขุด 
5.บานโตกใต 
6.บานวังจาน 
7.การไฟฟาสวน
ภูมิภาคสงเคราะห 2 
(บานพนานิคม) 

รวม 

เมืองเพชรบูรณ 104 
45 
30 
14 
74 
52 
61 

 
 

380 

15 
4 
7 
4 
8 
7 
5 
 
 

50 
 

3.กลุมบานโคกพัฒนา 
  ประธานกลุม 
นายสงบ  นามไพร 
 

ร.ร.บานโคก 1.บานกงกะยาง 
2.บานน้ําเลา 

รวม 

เมืองเพชรบูรณ 94 
57 

151 

9 
5 

14 

4.กลุมในเมือง 
ประธานกลุม 
นายประมาณ โพธิ์จักร 
 

ร.ร.บานปาเลา 1.บานไร 
2.บานไรเหนือ 
3.บานปาเลา 
4.บานพลํา 

รวม 

เมืองเพชรบูรณ 22 
30 

103 
46 

201 

3 
3 
7 
5 

18 
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ช่ือกลุมพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

โรงเรียนหลัก โรงเรียนขนาดเล็ก 
ในกลุมฯ 

อําเภอ นักเรียน ครู 

5.กลุมหวยโปงเดื่อ 
  ประธานกลุม 
นายวัชรินทร  ดีดาร 
 

ร.ร.บานโปงหวา 1.บานหวยแหน 
2.บานน้ําเดื่อ 
3.บานน้ําเดื่อใต 

รวม 

เมืองเพชรบูรณ 52 
64 
56 

172 

4 
5 
4 

13 
6.กลุมตําบลดงมูลเหล็ก 
  ประธานกลุม 
วาท่ี ร.ต.มานิต  จังหวัดกลาง 
 

ร.ร.บานโนนสะอาด 1.บานดงมูลเหล็ก 
2.บานคลองบง 
3.บานลําปาสักมูล 
4.บานโนนตะแบก 
5.บานทากกตาล 

รวม 

เมืองเพชรบูรณ 77 
92 
22 
28 

119 
338 

7 
4 
4 
6 

10 
31 

7.กลุมหวยไคร 
  ประธานกลุม 
นายศรีเวียง  พิมพเรือง 
 

ร.ร.บานตะเบาะ 1.บานหวยไคร 
2.บานเขาขาด 
3.บานบุฉนวน 
4.บานปาบง 

รวม 

เมืองเพชรบูรณ 85 
56 
87 

115 
343 

5 
5 
7 
7 

24 
8.กลุมนาปาตาดหมอก 
  ประธานกลุม 
นายเทอดศักดิ์  โพธิ์ทอง 
 

ร.ร.บานปากน้ํา 1.บานเฉลียงลับ 
2.บานนาปา 
3.ตาดหมอกวิทยา 

รวม 

เมืองเพชรบูรณ 63 
58 
85 

206 

7 
7 

10 
24 

9.กลุมบานนายม 
  ประธานกลุม 
นายธเนศร  กลิ่นม่ิง 
 

ร.ร.บานนายม 1.บานหัวนา 
2.บานยางหัวลม 
3.บานถํ้าน้ําบัง 
4.บานหนองแหวน 
5.บานวังขอนมิตรภาพ
ท่ี 137 

รวม 

เมืองเพชรบูรณ 92 
36 
89 
44 
78 

 
339 

6 
5 
6 
4 

12 
 

33 
10.กลุมสามแยกวังชมภู 
  ประธานกลุม 
นายโกมล  อุฤทธิ์ 
 

ร.ร.บานสามแยก 
วังชมภู 

1.บานวังทอง 
2.บานคลองหวยนา 
3.บานหลุง 
4.บานซับขอย 

รวม 

เมืองเพชรบูรณ 41 
73 
32 
61 

207 

4 
9 
4 
6 

23 
11.กลุมหวยยางพัฒนา 
  ประธานกลุม 
นายเจษฎา  อ่ิมสุข 
 

ร.ร.บานหวยสะแก 1.บานชัยมงคล 
2.บานยางกุด 
3.บานหวยนาค 

รวม 

เมืองเพชรบูรณ 105 
67 
28 

200 

10 
8 
2 

20 
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ช่ือกลุมพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

โรงเรียนหลัก โรงเรียนขนาดเล็ก 
ในกลุมฯ 

อําเภอ นักเรียน ครู 

12.กลุมสะแกงาม 
  ประธานกลุม 
นายสมศักดิ์   สุจริตธรรม 

ร.ร.บานสะแกงาม 1.บานบุงกกเรียง 
2.บานหวยใหญ 

รวม 

เมืองเพชรบูรณ 33 
108 
141 

7 
6 

13 
13.กลุมตะกุดไร 
  ประธานกลุม 
นางชยานันท  พ่ึงจินดา 
 

ร.ร.บานหนองกลอย 1.บานเขานอย 
2.บานโปงนกแกว 
3.บานเขาสัก 
4.บานเนินสวาง 

รวม 

ชนแดน 44 
70 
60 
40 

214 

3 
4 
4 
3 

14 
14.กลุมเขานมนาง 
  ประธานกลุม 
นายสมชาย  เยาวพินด 
 

ร.ร.อนุบาลชนแดน 1.บานโปงตาเบา 
2.บานหวยตูม 
3.บานลาดนอย 
4.บานซับเจริญ 
5.บานหนองแดง 
6.บานโคกเจริญ 

รวม 

ชนแดน 75 
50 
42 
47 
25 
29 

268 

5 
5 
5 
4 
6 
2 

27 
15.กลุมพุทธบาทรวมใจ 
  ประธานกลุม 
นายประจบ  อัยกุล 
 

ร.ร.อนุบาลชนแดน 1.บานหนองตาด 
2.บานซับสีทอง 
3.บานผาทอง 
4.บานน้ําลัด 
5.บานกกจั่น 

รวม 

ชนแดน 76 
49 
82 

108 
104 
419 

8 
5 
6 
6 
6 

31 
16.กลุมดงขุยใต 
  ประธานกลุม 
นายสมควร นาควิสุทธิ์ 
 

ร.ร.บานดงขุยใต 1.บานหนองระมาน 
2.บานบุงคลา 
3.บานวังรวก 

รวม 

ชนแดน 50 
67 
90 

207 

7 
5 
6 

18 
17.กลุมตะกุดจั่น 
  ประธานกลุม 
นายไพบูลย  ไทยตรง 
 

ร.ร.บานทาขาม 1.บานตะกุดจั่น 
2.บานกุฏิพระ 
3.บานดงแขวน 
4.บานเขาบอทอง 
5.บานโคกสูง 
6.บานตะกุดเปา 
7.บานวังปลาชอน 

รวม 

ชนแดน 110 
60 
20 
28 
27 
51 
45 

341 

5 
3 
2 
2 
3 
2 
2 

19 
18.กลุมเขาคณฑากลวยสําราญ 

  ประธานกลุม 
นายสมชาย  แสงนาก 

ร.ร.บานเขาคณฑา 1.บานกลวย 
2.บานโคกสําราญ 

รวม 

ชนแดน 63 
82 

145 

4 
5 
9 
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ช่ือกลุมพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

โรงเรียนหลัก โรงเรียนขนาดเล็ก 
ในกลุมฯ 

อําเภอ นักเรียน ครู 

19.กลุมศาลาลาย 
ประธานกลุม 
นายประสิทธิ์  ตันมี 

ร.ร.บานคลองปลาหมอ 1.บานศาลาลาย 
2.บานซับขลุง 

รวม 

ชนแดน 71 
83 

154 

9 
5 

14 
20.กลุมโคกหนองจอก 
  ประธานกลุม 
นายเดนชัย  วานิช 
 

ร.ร.บานหนองใหญ 1.บานดงลาน 
2.ธาราคีรี 
3.สายสมร 
4.ลูกจันทนปยะอุย 
5.บานถํ้าแกว 
6.บานโคกหนองจอก 

รวม 

ชนแดน 72 
79 
56 
57 

118 
86 

468 

4 
5 
5 
5 
7 
6 

32 
21.กลุมวังชะนาง 
  ประธานกลุม 
นายสุดเขต  อยูเสดียง 
 

ร.ร.บานวังชะนาง 1.บานวังขอน 
2.บานดงหลง 
3.บานดานชาง 

รวม 

วังโปง 49 
42 
32 

123 

5 
6 
6 

17 
22.กลุมวังหิน 
  ประธานกลุม 
นางวรรณคํา  เนตรแสงสี 
 

ร.ร.บานวังหิน 1.บานใหมวังตะเคียน 
2.บานวังหินซอง 
3.บานวังใหญ 
4.บานวังพลับ 

รวม 

วังโปง 61 
66 
41 
79 

247 

7 
8 
4 

10 
29 

23.กลุมอนุบาลวังโปง 
  ประธานกลุม 
นายสําเร็จ  ปนพิทักษ 
 

ร.ร.อนุบาลวังโปง 1.บานคลองน้ําคัน 
2.บานดงลึก 
3.บานทางขาม 
4.บานไรฝาย 
5.บานเชิงชาย 

รวม 

วังโปง 84 
69 
42 
93 
24 

312 

5 
7 
3 
8 
1 

24 
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สวนท่ี 2 
ผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

 

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2556 
 ตารางท่ี 2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
 

ท่ี โรงเรียน ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย สุขศึกษา ศิลปะ การงาน เฉลี่ย 

1  บานโคกเจรญิ  57.33 49.33 45.00 71.67 37.33 70.67 60.00 70.67 57.75 

2  ลูกจันทนปยะอุย  48.00 56.00 39.32 65.45 55.59 63.27 58.18 69.09 56.86 

3  บานดานชาง  48.00 55.00 61.25 64.17 44.17 63.33 60.00 54.00 56.24 

4  บานบุงกกเรียง  60.00 58.00 22.50 69.17 56.50 68.00 49.17 47.33 53.83 

5  บานนํ้าเดื่อ  61.00 55.00 33.13 43.75 49.38 74.00 48.75 61.00 53.25 

6  บานดงหลง  53.50 46.00 50.94 66.25 38.13 62.00 56.25 50.50 52.95 

7  สายสมร  41.33 50.67 41.11 58.33 49.78 57.78 52.78 56.89 51.08 

8  บานบุฉนวน  59.00 54.00 38.75 56.25 44.25 59.50 43.13 52.00 50.86 

9  บานนาปา  51.20 35.20 43.50 43.00 32.20 76.80 49.00 66.40 49.66 

10  บานไรเหนือ  37.00 38.00 28.75 55.00 40.00 68.00 72.50 58.00 49.66 

11  บานถํ้าแกว  40.50 48.75 38.44 55.63 49.13 60.50 48.75 52.50 49.28 

12  บานวังขอน  37.33 50.67 56.67 63.33 34.33 61.33 43.33 40.00 48.37 

13  บานดงลาน  43.27 42.91 37.73 54.09 49.27 59.27 50.45 48.73 48.22 

14  บานวังปลาชอน  38.00 26.00 32.50 40.00 29.50 64.00 80.00 68.00 47.25 

15  ธาราคีร ี 42.36 50.00 40.68 50.00 39.73 52.00 47.27 50.18 46.53 

16  บานเฉลียงลับ  48.00 39.20 27.00 43.00 38.20 68.00 50.00 58.40 46.48 

17  บานโปงนกแกว  42.60 38.60 28.75 42.50 41.25 67.20 49.00 61.60 46.44 

18  บานโคกหนองจอก  41.11 40.44 41.11 45.00 47.61 53.78 46.11 48.89 45.51 

19  บานโปงตาเบา  48.89 33.33 30.28 42.78 30.78 64.44 51.11 57.33 44.87 

20  บานโตกใต  43.43 35.71 30.00 40.00 38.50 66.29 48.57 56.00 44.81 

21  บานวังใหญ  49.83 37.67 38.33 40.83 39.83 58.33 42.50 46.33 44.21 

22  บานกลวย  45.00 34.00 25.83 48.33 35.17 52.67 53.33 56.00 43.79 

23  บานซับเจรญิ  32.50 33.00 31.25 45.00 38.63 77.00 45.00 47.00 43.67 

24  บานเนินสวาง  41.33 33.33 20.00 41.67 45.17 68.00 35.00 57.33 42.73 

25  บานเขานอย  46.80 32.00 21.00 45.00 33.10 61.60 46.00 56.00 42.69 

26  บานไรฝาย  46.44 32.22 26.94 36.11 36.39 57.33 46.11 58.67 42.53 

27  ตาดหมอกวิทยา  43.60 34.20 27.25 45.00 35.10 60.40 43.33 51.11 42.50 

28  บานปาเลา  42.35 33.65 30.00 35.59 37.88 64.47 44.12 48.71 42.10 

29  บานหวยใหญ  46.31 39.23 29.23 43.08 36.69 52.31 44.62 44.92 42.05 

30  บานวังซอง  37.00 32.67 26.67 33.33 37.00 66.00 49.17 52.00 41.73 
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ท่ี โรงเรียน ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย สุขศึกษา ศิลปะ การงาน เฉลี่ย 

31  บานวังหินซอง  43.33 34.33 32.50 36.67 42.92 54.67 30.00 58.00 41.55 

32  บานถํ้านํ้าบัง  39.67 33.33 27.50 44.17 35.33 64.00 47.50 40.67 41.52 

33 
การไฟฟาสวนภูมภิาค

สงเคราะห 2 (บานพนานิคม) 
37.75 36.25 33.75 26.88 37.50 60.50 46.25 51.00 41.24 

34  บานดงลึก  38.50 39.00 31.25 28.75 40.63 52.00 41.25 56.00 40.92 

35  บานนํ้าลัด  42.89 36.56 26.81 40.83 33.39 54.67 40.28 51.78 40.90 

36  บานหัวนา  45.50 38.00 29.69 35.63 32.31 53.50 45.00 47.00 40.83 

37  บานทางขาม  40.73 30.36 31.36 37.73 33.95 57.45 45.91 49.09 40.82 

38  บานโพธ์ิงาม  39.60 37.20 28.50 46.00 25.10 57.60 43.00 48.00 40.63 

39  บานนํ้าเดื่อใต  44.00 39.11 32.22 38.89 40.00 52.44 39.44 38.67 40.60 

40  บานโคกสําราญ  41.11 32.22 22.50 35.00 34.61 64.00 46.11 48.89 40.56 

41  บานปามวง  37.00 38.40 27.25 40.50 31.70 57.60 42.50 47.60 40.32 

42  บานใหมวังตะเคียน  33.60 31.20 34.00 30.00 42.20 51.20 53.00 46.40 40.20 

43  บานหวยแหน  48.80 36.80 27.00 42.00 40.20 53.60 40.00 32.80 40.15 

44  บานบุงคลา  36.86 29.71 27.50 37.86 35.07 58.86 38.57 56.00 40.05 

45  บานหนองแหวน  37.20 33.60 31.00 26.00 35.70 60.00 51.00 45.60 40.01 

46  บานหนองระมาน  36.53 35.20 26.67 33.00 33.50 58.40 42.33 50.40 39.50 

47  บานนํ้าเลา  35.00 33.25 29.69 53.75 31.63 51.00 38.13 43.50 39.49 

48  บานทุงแค  36.00 35.00 32.50 35.00 32.38 51.00 40.00 52.00 39.24 

49  บานวังจาน  44.26 36.00 30.00 29.38 30.50 67.00 37.50 38.50 39.14 

50  บานทากกตาล  39.88 33.06 30.88 42.94 34.76 48.00 38.82 44.47 39.10 

51  บานไร  43.50 38.50 29.38 36.25 33.00 61.00 26.25 44.00 38.99 

52  บานนา  39.00 33.20 26.50 25.50 25.50 57.20 46.50 57.60 38.88 

53  บานศาลาลาย  35.20 30.80 27.50 34.00 34.40 60.00 43.00 45.60 38.81 

54  บานหนองตาด  39.64 31.82 21.82 30.91 30.91 60.00 47.73 46.55 38.67 

55  บานยางหัวลม  38.40 41.20 23.00 26.00 28.50 60.00 39.00 50.40 38.31 

56  บานดงมูลเหล็ก  39.00 35.83 28.13 31.25 29.54 54.00 43.75 44.67 38.27 

57  บานหวยไคร  41.00 31.25 30.94 29.38 31.69 51.50 42.50 46.50 38.10 

58  บานปาบง  41.85 31.38 30.58 31.54 35.54 50.15 43.46 38.77 37.91 

59  บานคลองนํ้าคัน  34.00 34.40 26.00 24.00 33.50 63.20 37.00 50.40 37.81 

60  บานหวยนาค  29.00 28.00 25.00 27.50 25.00 84.00 50.00 32.00 37.56 

61  บานเขาสัก  33.50 29.50 26.88 28.75 32.00 47.50 43.75 57.00 37.36 

62  บานวังรวก  32.88 34.25 25.63 32.50 32.66 59.25 35.63 44.00 37.10 

63  บานโนนตะแบก  34.22 30.00 29.44 35.56 30.83 57.33 36.67 42.22 37.03 

64  บานกงกะยาง  36.67 34.50 26.46 29.58 32.33 55.00 39.58 41.33 36.93 
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ท่ี โรงเรียน ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย สุขศึกษา ศิลปะ การงาน เฉลี่ย 

65  บานเขาบอทอง  42.00 34.00 30.00 35.00 25.25 46.00 37.50 44.00 36.72 

66  บานคลองสําโรง  40.40 34.80 20.50 28.00 30.10 60.80 34.00 41.60 36.28 

67  บานตะกุดเปา  41.00 31.50 21.88 26.25 28.00 56.00 46.25 39.00 36.24 

68  บานกกจั่น  36.17 34.67 26.46 28.75 31.33 48.33 39.58 44.33 36.20 

69  บานยางกุด  35.14 33.00 25.00 42.50 25.96 51.43 38.21 38.00 36.16 

70  บานชัยมงคล  40.15 29.38 23.08 31.54 29.62 52.00 40.77 41.85 36.05 

71  บานคลองสาร  35.27 33.45 22.50 30.00 28.45 52.00 40.45 45.45 35.95 

72  บานผาทอง  36.67 30.00 28.33 32.22 29.44 49.78 41.11 39.56 35.89 

73  บานดงแขวน  36.33 30.00 24.17 29.17 26.17 56.67 40.00 42.67 35.65 

74  บานวังทอง  38.00 34.00 35.00 30.00 29.50 52.00 26.67 40.00 35.65 

75  บานลําปาสักมูล  38.44 34.00 25.83 27.22 28.83 51.11 43.33 35.11 35.48 

76  บานคลองหวยนา  34.33 28.83 25.00 36.67 29.42 51.33 38.75 38.67 35.38 

77  บานกุฏิพระ  28.33 33.33 22.92 28.33 32.42 55.33 31.67 48.00 35.04 

78  บานตะกุดจั่น  35.33 28.67 24.44 33.33 27.67 56.89 39.44 34.22 35.00 

79  บานซับขลุง  34,25 31.00 26.88 30.00 33.69 48.00 36.25 39.00 34.97 

80  บานหนองแดง  30.40 32.00 28.50 28.00 30.40 50.40 44.00 35.20 34.86 

81  บานหวยตูม  33.00 29.40 30.75 28.50 27.00 48.80 36.00 44.40 34.73 

82  บานคลองบง  26.40 28.80 28.50 36.00 32.70 41.60 43.00 37.60 34.33 

83  บานซับสีทอง  31.69 29.85 23.27 23.08 27.08 50.77 41.92 42.46 33.77 

84  บานวังขอนมิตรภาพที่ 137  34.67 29.67 24.17 21.67 28.08 47.33 40.83 40.00 33.30 

85  บานเขาขาด  29.50 28.50 24.38 21.25 32.13 50.00 36.25 44.00 33.25 

86  บานพลํา  32.00 28.73 26.36 21.36 30.18 49.82 36.36 37.09 32.74 

87  บานชอนไพร  35.38 28.92 22.69 28.08 29.85 44.31 36.15 35.08 32.56 

88  บานวังพลับ  44.00 32.00 20.00 25.00 29.50 40.00 30.00 28.00 31.06 

89  บานหลุง  33.25 25.75 27.19 30.00 29.19 42.50 33.13 24.50 30.69 

90  บานเชิงชาย  33.00 28.00 23.33 24.17 22.83 39.33 29.17 38.00 29.73 

91  บานซับขอย  28.00 26.67 25.00 29.17 24.67 34.67 35.83 32.00 29.50 

92  บานโคกสูง  27.67 28.00 27.50 23.33 28.42 38.67 25.83 35.33 29.34 

93  บานลาดนอย  24.50 24.00 26.25 25.00 28.50 30.00 26.25 37.00 27.69 

94  บานคลองขุด  30.67 24.67 18.33 31.67 29.33 29.33 26.67 21.33 26.50 

 
จากตารางท่ี 2.1 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษา

ปท่ี 6 ปการศึกษา 2556 ดังนี้คาเฉลี่ยรวมรายวิชาท่ีมีคะแนนสูงสุด ไดแก วิชาสุขศึกษา รอยละ 56.08 ,
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รอยละ 46.56 , วิชาศิลปะ รอยละ 42.88 , วิชาภาษาไทย รอยละ 
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39.16 , วิชาคณิตศาสตร รอยละ 37.36 , วิชาสังคมศึกษา 35.25 , วิชาวิทยาศาสตร รอยละ 34.34 และ
วิชาภาษาอังกฤษ รอยละ 29.49 ตามลําดับ 

 
คาเฉลี่ยสูงสุดรายวิชา ดังนี้  
วิชาภาษาไทย รอยละ 61.00  โรงเรียนบานน้ําเดื่อ 
วิชาสังคมศึกษา รอยละ 58.00 โรงเรียนบานบุงกกเรียง 
วิชาภาษาอังกฤษ รอยละ 61.25 โรงเรียนบานดานชาง 
วิชาคณิตศาสตร รอยละ 71.67 โรงเรียนบานโคกเจริญ 
วิชาวิทยาศาสตร รอยละ 56.50 โรงเรียนบานบุงกกเรียง 
วิชาสุขศึกษา รอยละ 84.00 โรงเรียนบานหวยนาค 
วิชาศิลปะ รอยละ 80.00 โรงเรียนบานวังปลาชอน 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รอยละ 70.67 โรงเรียนบานโคกเจริญ 
 

 ตารางท่ี 2.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
ท่ี โรงเรียน ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย สุขศึกษา ศิลปะ การงาน เฉลี่ย 

1 บานหนองกลอย 46.75 41.33 27.67 23.33 35.67 57.50 45.83 51.33 41.18 

2 
บานวังขอนมิตรภาพที่ 

137 
50.18 37.50 26.00 27.10 34.00 60.63 44.38 40.25 40.01 

3 บานวังพลับ 50.45 41.00 27.00 24.80 36.33 56.25 45.83 37.67 39.92 

4 ตาดหมอกวิทยา 35.06 34.57 26.29 24.91 35.43 58.57 43.21 42.86 37.61 

5 บานศาลาลาย 32.97 30.29 23.71 22.63 29.71 55.71 36.43 31.43 32.86 

 
จากตารางท่ี 2.2 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาป

ท่ี 3 ปการศึกษา 2556 ดังนี้คาเฉลี่ยรวมรายวิชาท่ีมีคะแนนสูงสุด ไดแก วิชาสุขศึกษา รอยละ 56.08 ,
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รอยละ 46.56 , วิชาศิลปะ รอยละ 42.88 , วิชาภาษาไทย รอยละ 
39.16 , วิชาคณิตศาสตร รอยละ 37.36 , วิชาสังคมศึกษา 35.25 , วิชาวิทยาศาสตร รอยละ 34.34 และ
วิชาภาษาอังกฤษ รอยละ 29.49 ตามลําดับ 

 
คาเฉลี่ยสูงสุดรายวิชา ดังนี้  

วิชาภาษาไทย    รอยละ 61.00    โรงเรียนบานน้ําเดื่อ 
วิชาสังคมศึกษา    รอยละ 58.00   โรงเรียนบานบุงกกเรียง 
วิชาภาษาอังกฤษ   รอยละ 61.25   โรงเรียนบานดานชาง 
วิชาคณิตศาสตร    รอยละ 71.67   โรงเรียนบานโคกเจริญ 
วิชาวิทยาศาสตร   รอยละ 56.50   โรงเรียนบานบุงกกเรียง 
วิชาสุขศึกษา    รอยละ 84.00   โรงเรียนบานหวยนาค 
วิชาศิลปะ    รอยละ 80.00   โรงเรียนบานวังปลาชอน 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  รอยละ 70.67   โรงเรียนบานโคกเจริญ 
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สวนท่ี 3 
นวัตกรรมโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ        

Best Practice 

 
 

นวัตกรรม “การสอนดนตรีไทย เพ่ือรวมสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย                              
              สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6” 
 
โรงเรียนสายสมร ตําบลลาดแค อําเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ 

ความเปนมา / สภาพท่ีตองการพัฒนา 
 ในสภาพวิถีชีวิตของชุมชนชาวไทยนั้นมีวิถีชีวิตท่ีผูกพันเก่ียวของกับประเพณีพิธีกรรมอันเก่ียวของกับ
พระพุทธศาสนา ซ่ึงในสมัยกอนนั้นประเพณีและพิธีกรรม จําเปนตองมีดนตรีเขามาประกอบเพ่ือความศักดิ์สิทธิ์
และความรื่นเริงเพ่ือพิธีกรรมนั้นสมบูรณจนเปนเอกลักษณของชาติไทยสืบมา  แตมาในสมัยปจจุบัน  วงดนตรี
ท่ีใชประกอบพิธีกรรมเหลานั้นลวนจางหายและไมมีผูสืบทอดจนอาจจะสูญหายไปจากวิถีชีวิตของชุมชนไป  
ดังนั้นโรงเรียนสายสรไดเล็งเห็นวาควรท่ีจะอนุรักษและทําการฟนฟูวงดนตรีเพ่ือประกอบพิธีกรรม หรือก็คือวง
ปพาทยข้ึนใหกับนักเรียนและเยาวชนไดฝกฝนและสืบทอดดนตรีไทยอันเปนเอกลักษณของชาติสืบไป 
 

จุดประสงคและเปาหมายของการดําเนินการ 
1. เพ่ือการอนุรักษศิลปะ การแสดงประจําชาติดานดนตรีไทย  
2. เพ่ือเปนการสรางทัศนคติท่ีดีในเรื่องดนตรีไทยตอนักเรียน 
3. เพ่ือใหนักเรียนนําความรูดานดนตรีไทยไปประกอบอาชีพได 
4. เพ่ือใหนักเรียนรูจักการชวยเหลือผูอ่ืนและการเสียสละ 
5. เพ่ือใหนักเรียนคนพบตัวเองวาแตละคนมีความสามารถในดานใด 

 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 

- เตรียมความพรอมในทุกดานของครูผูสอน เพราะถานักเรียนตองการเรียนเครื่องดนตรีไทยชั้นใด 
ครูตองสามารถสอนไดทุกชนิด 

- เตรียมความพรอมดานเครื่องดนตรีไทย ตองมีครบตามประเภท ดีด สี ตี เปา เพ่ือเปนตัวอยางให
นักเรียนเห็น และมีพรอมเพ่ือใชในการปฏิบัติ 

- วางแผนในการสอน ไลระดับไปจากพ้ืนฐานไปสูข้ันสูง 
 

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
- ในสวนของวิชาหลักท่ีนักเรียนทุกคนตองเรียนก็จะมีการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลาง    

ตามเรื่องท่ีในแตละระดับชั้นควรทราบ ในสวนของนักเรียนท่ีมีความสนใจเปนพิเศษ ก็จะมีการสอนนอกเวลา 
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ท้ังชวงเชา กอนข้ึน ชวงพักกลางวัน ชวงเย็น และชวงวันหยุดเสาร-อาทิตย  และยังมีการเก็บตัว กิน นอน      
อยูดวยกันเพ่ือท่ีจะเรียนดนตรีไทยไดอยางเต็มท่ีเต็มเวลา 

- การเรียนดนตรีไทยจะเนนการปฏิบัติเปนหลักในสวนของนักเรียนท่ีเรียนวิชาหลัก ก็จะมีการปฏิบัติ
คือ การขับรองเพลงไทย ท้ังชั้นเรียน ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดการเรียนรูดานดนตรี และการมีความสามัคคีดวย 

- สวนนักเรียนท่ีเรียนดนตรีไทยนอกเวลาดวยนั้น ก็จะมีการเรียนตามแบบการเรียนดนตรีไทยของ  
ครูโบราณ คือ จะเรียนรูถึงการปฏิบัติเครื่องดรตรีชั้นตางๆ เรียนรูถึงบทเพลงท่ีใชบรรเลง เรียนรูเรื่องการซอม
บํารุงดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย และเรียนรูเรื่องประวัติศาสตรท่ีมีความเก่ียวของกับเครื่องดนตรีไทย 

- มีการออกบรรเลงตามงานชุมชนตางๆ เพ่ือเปนการฝกประสบการณในการบรรเลงตนตรีไทย และ
การแกไขปญหาเฉพาะหนา 

- มีการประกวดแขงขันท้ังประเภทวงละประเภทเดี่ยว เพ่ือเปนการวัดฝมือของแตละบุคคล 
3. ข้ันการตรวจประเมินผล (Check) 

- การประเมินผลมาจากการปฏิบัติและสามารถเห็นผลท่ีดีไดจริง คือ ไดรับการยอมรับจากผูคน    
หมูมาก 

- นักเรียนสามารถนําความรูท่ีตนเองมีถายทอดสูผูอ่ืนไดอยางถูกตอง 
- นักเรียนมีความใสใจ และเขาใจเรื่องของดนตรีไทยมากข้ึน  

4.  ข้ันปรับปรุงพัฒนา (Action) 
- ปรับเรื่องเนื้อหาในการเรียนดนตรีไทยในวิชาหลักเปนปจจุบัน แตยังคงความรูพ้ืนฐานท่ีถูกตอง

เอาไวเสมอ 
- ปรับเรื่องเนื้อหาในการเรียนดนตรีไทยสําหรับนักเรียนท่ีเรียนเสริมนอกเวลา ใหเนื้อหามากข้ึนคือ 

คนหาองคความรูเพ่ิมอยูตลอด ท้ังเรื่องเพลงตางๆ ท่ีใชบรรเลง การผสมดนตรีประเภทตางๆ งานชางท่ี
เก่ียวของกับดนตรีไทย ซ่ึงจะมีการพัฒนาความรูอยูเสมอ 
 

ผลงานท่ีประสบความสําเร็จและภาคภูมิใจ 
ปการศึกษา 2555-2558 

 
1. วงปพาทยโรงเรียนสายสมร ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันวงปพาทยไมแข็ง ระดับชั้น 

ป.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ปการศึกษา 2555 ครั้งท่ี 62 จ.เชียงใหม 
2. ด.ช.ชิณวัตร ชัยชนะ   ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันเดี่ยวระนาดทุม ระดับชั้น ป.1-6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ปการศึกษา 2555  ครั้งท่ี 62 จ.เชียงใหม 
3. ด.ช.พิชัยยุทธ  กลิ่นบัวขาว  รางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ1 การแขงขันฆองวงใหญ ระดับชั้น 

ป.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปการศึกษา 2555  ครั้งท่ี 62 ณ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 
4. ด.ช.ชิณวัตร ชัยชนะ   รางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันฆองวงใหญ ระดับชั้น ป.1-6                         

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติเหนือ ปการศึกษา 2556 ครั้งท่ี 63 ณ จ.เพชรบูรณ   
5. ด.ญ.ชลธิฌา ชัยชนะ   รางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันขับรองเพลงไทย ระดับชั้น ป.1-6                               

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติเหนือ ปการศึกษา 2556 ครั้งท่ี 63 ณ จ.เพชรบูรณ    
6. ด.ญ.ชลธิฌา ชัยชนะ   รางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันขับรองเพลงไทย ระดับชั้น ป.1-6                 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติเหนือ  ปการศึกษา 2557  ครั้งท่ี 64 ณ จ.แพร  
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ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 62 ระดับภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม 
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ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 
การแขงขันเดี่ยวฆองวงใหญ ระดับชั้น ป. 1-6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งท่ี 62  ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
การแขงขันเดี่ยวฆองวงใหญ ระดับชั้น ป. 1-6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 63 ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี 
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ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

    กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนสรางจิตอาสา การมีสวนรวมของชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    เขารวมพิธีครอบครูดนตรีไทยเพ่ือความเปนสิริมงคล  
เสริมสรางขวัญกําลังใจในการเรียนและการฝกซอมดนตรีไทย 
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ช่ือผลงาน “การพัฒนาการจัดการเรียนรูภาษาจีนกลาง โดยเนนรูปแบบ 5C เพ่ือพัฒนาผูเรียน 
               สูการเปนพลโลก สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6”  
 

โรงเรียนสายสมร  อําเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ 
 

ความเปนมา 
ในสังคมโลกปจจุบันเปนสังคมแหงการเรียนรู การแขงขันท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม ประเทศไทยจึง

ตองจําเปนตองพัฒนาผูเรียนในฐานะท่ีเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ใหมีคุณลักษณะอันพึงปราถนา
เทียบเคียงมาตรฐานสากล มีศักยภาพเปนพลโลก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดพัฒนา
นวัตกรรม โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล นํามาใชเปนมาตรการเรงดวนในการยกระดับการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหทัดเทียมกับนานาชาติ มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือใหสามารถ
อยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข ใหมีความสัมพันธเชื่อมโยงสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
ไดแก สื่อสารเปน คิดเปน แกปญหาเปน และมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี และจะตองจัดการเรียนรูให
สอดคลองเชื่อมโยงกับหลักสูตรมาตรฐานสากลเพ่ือตอยอดคุณลักษณะผูเรียนจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานใหเปนพลโลกท่ีมีลักษณะ “เปนเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ําหนาทางความติด ผลิตงาน
อยางสรางสรรค รวมกันรับผิดชอบตอสังคม” เพ่ือสนองตอเปาหมายโรงเรียนมาตรฐานสาก ท่ีผูเรียนจะตอง
เรียนภาษาตางประเทศท่ี 2 อีกหนึ่งภาษา เพ่ือท่ีจะสามารถสื่อสารไดสองภาษา คณะกรรมการสถานศึกษา 
สมาคมผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสายสมร ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของภาษาจีน ท่ีเปนอีกภาษาหนึ่งท่ีมี
ความสําคัญของโลก หลังจากท่ีจีนเปดประตูการคาและการลงทุนไปท่ัวโลก จึงไดลงมติใหเนนการจัดการเรียน
การสอนภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศท่ี 2 โดยจัดเปนวิชาเพ่ิมเติมใหกับนักเรียนทุกคนในระดับชั้น
ประถมศึกษา  โดยทุกฝายมีสวนเก่ียวของมุงหวังวาผูเรียนจะตองมีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน 
สามารถเชื่อมโยงความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีความรูและเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
สามารถเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของท้ังสองภาษาและมีการรวมกลุมเปนชุมชนคนเรียน
ภาษาจีน เพ่ือชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ซ่ึงในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนประสบปญหามากมาย ท้ังดาน
การขาดแคลนบุคลากรเจาของภาษา นักเรียนขาดโอกาสในการนําไปใชในชีวิตจริง ขาดแคลนสื่อการเรียนการ
สอน ตําราเรียน ขาดแคลนความสอดคลองเชื่อมโยงการพัฒนาผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลกตามเปาหมายของ
โรงเรียนมาตรฐานสากลและสนองตอความตองการและความมุงหวังของชุมชน ผูปกครอง และนักเรียน 

ดังนั้น จึงจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรูภาษาจีน โดยเนนรูปแบบ 5C เพ่ือพัฒนา
ผูเรียนสูการเปนพลโลก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-6 ข้ึนมา เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ
ตามเปาหมายขางตน และแกปญหาในการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงหลักสูตรการจัดการเรียนรูภาษาจีนรูปแบบ 
5C  ท่ีผูสอนไดจัดทําข้ึนมา สามารถสนองความตองการเปาหมายของผูท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

C1   Communication การจัดการเรียนการสอนเนนการสื่อสาร ฟง พูด อาน เขียน 
C2   Connection การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน 

การเชื่อมโยงความรูไปใชในชีวิตประจําวัน 
C3   Culture การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการเรียนรูดานวัฒนธรรม 
C4   Comparison การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการเปรียบเทียบ 

ความเหมือนและความแตกตาง 
C5   Community การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการรวมกลุมทํากิจกรรม 

เปนชุมชนคนเรียนภาษาจีน 
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วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาความสามารถทางดานการเรียนรู ดานภาษาจีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-6 ให

อานออก เขียนได และรูความหมายคําตามบัญชีคําพ้ืนฐานท่ีกําหนด 
2. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนท่ีอานไมออก เขียนไมได ไดพัฒนาศักยภาพการเรียนรู 
3. เพ่ือสงเสริมใหคณะครูจัดกิจกรรมแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได ของนักเรียนอยางเปนระบบ 
4. เพ่ือสงเสริมใหผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนาความสามารถทางดานการอานและการเขียนภาษาจีน

ของนักเรียน 
5. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรูใหสูงข้ึนกวาเดิม 

 

กิจกรรม/วิธีการ/ข้ันตอนสําคัญ 
      ในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู ในรูปแบบ PDCA ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            ผานเกณฑ 

หรือไม 
 
 

 
 
 

ประชุมครูฝายวิชาการ/ครูประจําช้ัน/ครูผูสอน 
ภาษาจีนกลาง 

วิเคราะห/รูจักนักเรียนเปน 

ศึกษาวิเคราะหหลักสูตร 

ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

1. กิจกรรม “สอนเสริมหลังเลิกเรียน” 

3. กิจกรรม “ภาษาจีนวันละคํา  
นําสูชุมชน” 

2. กิจกรรม “เพ่ือนชวยเพ่ือน  
พ่ีชวยนอง อานเขียนเรียนรูคํา” 

4. กิจกรรม “การเขียนคัดลายมือ” 

ประเมินผลการเรียนรู 

พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู/วิจัยพัฒนา 

แกไขปรับปรุง/วิจัยปฏิบัติการ 

สรุป/รายงานผลการจัดการเรียนรู 
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PLAN วางแผนการดําเนินการ 
 1. จัดประชุมคณะครูฝายวิชาการ/ครูประจําชั้น/ครูผูสอนภาษาจีนกลางในโรงเรียนสรางความเขาใจ
ในการดําเนินงานตามระบบ 
 2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
 3. จัดทําเอกสารคูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือใหคณะครูศึกษาและใชเปนกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติ 
 4. จัดทํากิจกรรม “การพัฒนาการจัดการเรียนรูภาษาจีนกลางโดยเนนรูปแบบ 5C” 
 
DO ลงมือปฏิบัติ 
 1. ดําเนินการเรียนการสอนภาษาจีน รูปแบบ 5C เพ่ือพัฒนาผูเรียนสูการเปนพลโลก สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 สาระสําคัญปรากฏอยูในคําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู 
ชุดการสอน โดยกําหนดกิจกรรม ดังนี้ 

Communication (การสื่อสาร) โดยกําหนดใหผูเรียนไดทํากิจกรรมฝกทักษะท้ังฟง พูด อาน และ
เขียน ตามแนวทางการจัดการเรียนรูสาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

Connection (การเชื่อมโยงความรู) เปนการเนนเนื้อหาและการทํากิจกรรมฝกทักษะการสื่อสารใน
สถานการณตางๆ ท่ีผูเรียนนําความรูมาประยุกตใชและเชื่อมโยงความรูไปยังกลุมสาระอ่ืนๆ และนําไปใชใน
ชีวิตจริง ซ่ึงสัมพันธสอดคลองกับสาระท่ี 3 ภาษาและความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

Culture (วัฒนธรรม) เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนจะไดศึกษาเก่ียวกับวัฒนธรรมของประเทศจีน ท่ีเก่ียวของ
กับบทเรียน เพ่ือใหผูเรียนไดเขาใจบทบาทมากยิ่งข้ึน และกําหนดใหนักเรียนศึกษาและคนควาเพ่ิมเติม โดยให
เขียนเปนความเรียงเชิงวิชาการ ซ่ึงสัมพันธสอดคลองกับสาระท่ี 2 ภาษากับวัฒนธรรม 

Comparison (ชุมชน) เปนกิจกรรมท่ีกําหนดใหผูเรียนนําความรูมาปฏิบัติงานรวมกัน นําเสนอ 
อภิปรายรวมกัน โดยเนื้อหาจะเปนประเด็นท่ีครูกําหนดใหและใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานสรางเปนชุมชน
คนเรียก ภาษาจีน ซ่ึงกิจกรรมสัมพันธสอดคลองกับสาระท่ี 4 ภาษาและความสัมพันธกับชุมชนและโลก 

Community (การเปรียบเทียบ) เปนกิจกรรมท่ีฝกการจดจําตัวอักษรจีน โดยเปรียบเทียบจากภาพ 
เพ่ือชวยใหนักเรียนจําและเรียนรูไดเร็วยิ่งข้ึน 
 ออกแบบแผนการเรียนรู เตรียมเนื้อหาสาระการเรียนรู โดยศึกษาแนวทางการจัดแบบฝก เพ่ือให
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน โดยเนนกระบวนการคิด การลงมือปฏิบัติ และการสรางองคความรูของ
ผูเรียน โดยดําเนินการ ดังนี้ 
 1. วิเคราะหและศึกษารายละเอียดของหลักสูตร เพ่ือวิเคราะหเนื้อหา ตัวชี้วัด และกิจกรรม ดังนี้ 
  - ศึกษาเนื้อหาสาระสําหรับการจัดทําแบบฝกการอานไมออก เขียนไมได 
  - วิเคราะหเนื้อหาสาระ โดยละเอียดเพ่ือกําหนดจุดประสงคในการจัดทํา 
  - ออกแบบการจัดทําแบบฝกตามวัตถุประสงค 
  - สรางแบบฝกทักษะและสวนประกอบอ่ืนๆ เชน แบบทดสอบกอนฝกข้ันตอนการจัด
กิจกรรมท่ีผูเรียนตองปฏิบัติแบบทดสอบหลังฝก 
  - นําแบบฝกไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 2. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีไดออกแบบไว โดยดําเนินการจัดการ
เรียนการสอน ดังนี้ โดยมอบหมายใหครูประจําชั้นดําเนินการพัฒนาความสามารถทางดานการอานและการ
เขียนของนักเรียนทุกคน ผานกิจกรรม ดังนี้ 
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  2.1 กิจกรรม “สอนเสริมพิเศษหลังเลิกเรียน” โดยโรงเรียนกําหนดใหนักเรียน              
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-6  ไดเรียนสอนเสริม โดยใหครูปะจําสาระวิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนา
ความสามารถทางดานภาษาจีนและความเขาใจตามจํานวนคําศัพทบัญชีของแตละชั้น โดยครูใชแบบฝก      
การอาน การเขียน การแปลความหมาย กับนักเรียนหลักเลิกเรียน 30 นาทีของทุกวันทําการ ครูประเมิน
ความสามารถทางดานภาษาจีนของนักเรียนทุกคนทุกเดือน เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานและนําไปพัฒนา
เพ่ือดําเนินการอยางตอเนื่องและยั่งยืนตอไป 

  2.2 กิจกรรม “เพ่ือนชวยเพ่ือน พ่ีชวยนอง อานเขียนเรียนรูคํา” ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
โดยนํานักเรียนท่ีอานไมออก เขียนไมได นํามาทําการฝกการอานและการเขียนโดยใชกิจกรรมการอานการ
เขียนในชั่วโมงเรียนหรือชั่วโมงวาง 

  2.3 กิจกรรม “ภาษาจีนวันละคํา นําสูชุมชน” สงเสริมการอานใหครูและนักเรียนฟงหนา  
เสาธงใหมีสวนรวมในการพัฒนาความสามารถทางดานการอานและการเขียนภาษาจีนของนักเรียน ครูให      
ใบงานเก่ียวกับการพัฒนาความสามารถทางดานการอานใหนักเรียนกลับไปอานท่ีบาน สงเสริมใหนักเรียนเปน
คนมีความรับผิดชอบ ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและเปนการทบทวนคําศัพทไปในตัว 

  2.4 กิจกรรม “การเขียนคัดเลือกลายมือ” กําหนดใหนักเรียนข้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6     
ทุกคนคัดลายมือในชั่วโมงการอานและเขียน ระหวาง 15.30 – 16.00 น. ของทุกวันทําการ เริ่มจากคําศัพท
พ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน 

  2.5 กิจกรรม “เปดมานมังกรทอง” นักเรียนศึกษาเก่ียวกับวัฒนธรรมของประเทศจีน เพ่ือให
นักเรียนไดเขาใจบทเรียนมากข้ึน กําหนดใหนักเรียนศึกษาและคนควาเพ่ิมเติม โดยใหเขียนเปนความเรียง    
เชิงวิชาการ ซ่ึงสัมพันธกับสาระท่ี 2 ภาษากับวัฒนธรรม เชน การทําโคมจีน การแตงกาย อาหาร วันสําคัญ
ตางๆ ของประเทศจีน เปนตน 

  นอกจากทางโรงเรียนจะนํานวัตกรรมท่ีสรางไวมาฝกนักเรียนทุกวันแลว ทางโรงเรียนยังได
ดําเนินกิจกรรมเสริมอ่ืนๆ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาจีนใหสูงข้ึนพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน เพ่ือเปน   
แรงสนับสนุนอีกกระบวนการหนึ่ง ในการทําใหนักเรียนไดพัฒนาตนเอง ในดานการอานและการเขียนไดเร็วข้ึน 
ดังนั้น กิจกรรมจัดนิทรรศการวันสําคัญตางๆ การประกวดคัดลายมือ รองเพลง การอานนิทานภาษาจีน      
เปนตน 

3. ผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการนิเทศ ควบคุม กํากับ ติดตามอยางจังและตอเนื่องครูประจําชั้นสรุป
รายงานผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมท้ัง 4 กิจกรรม ใหกับผูบริหารสถานศึกษาทราบทุกเดือน 
 
CHECK ตรวจสอบ 
 ดําเนินการศึกษาผลการจัดการเรียนการสอน ภาษาจีนกลาง โดยเนนรูปแบบ 5C เพ่ือพัฒนา
ผูเรียนสูการเปนพลโลก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 วามีผลสําเร็จสอดคลองกับเปาหมายและ
วัตถุประสงคของสถานศึกษาตองพัฒนาผูเรียนสูการเปนพลโลก ในเปาหมายท่ีวาผูเรียนสามารถท่ีจะสื่อสาร
ภาษาตางประเทศท่ี 2 ได สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน รูและเขาใจวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางและรวมกลุมกันเปนชุมชนคนเรียนภาษาจีน 
 ครูประจําชั้น/ครูท่ีปรึกษา ดําเนินการวัดประเมินผลการเรียนรูการใชแบบฝกและกิจกรรมตางๆ 
โดยการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเนื้อหาท่ีเรียนและวัดผลประเมินผลจากชิ้นงาน ภาระงานของ
นักเรียน เพ่ือหาแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาตอไป 
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ACTION ปรับปรุง 
 นําผลการศึกษามาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและแกไขขอบกพรองท่ีเกิดจากการ
จัดการเรียนการสอน เชน นักเรียนท่ีเรียนชาและไมผานเกณฑการประเมิน ครูจะตองหาวิธีแกไขใหกับนักเรียน
ดังกลาว เชน การสอนเสริม แบบฝกทักษะเพ่ิมเติม จัดกิจกรรมเพ่ือนชวยเพ่ือน เปนตน 

 
ผลการดําเนินงาน 

1. นักเรียนสามารถอานออก เขียนได อานคลองเขียนคลอง และมีความกระตือรือรนในการเรียนรู 
มีความสุขในการเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน มีความสามารถในการคิดวิเคราะหปญหาตางๆและ    
นําความรูมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

2. เด็กหญิงจันทรจิรา  สาแสน ไดรับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1 ในการแขงขันพูดภาษาจีน 
ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 63  

3. โรงเรียนไดรับความไววางใจจากผูปกครอง ชุมชน ใหโรงเรียนเปนแหลงเรียนรู ใหความรู 
รวมมือแกปญหา ใหความรวมมือในทุกดานเพ่ือพัฒนาศักยภาพของของนักเรียน 
 
ปจจัยแหงความสําเร็จ 

การจัดการเรียนรูภาษาจีน โดยเนนรูปแบบ 5C เพ่ือพัฒนาผูเรียนสูการเปนพลโลก สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-6 เปนวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศท่ีสามารถยกระดับการเรียนการสอนภาษาจีนใหเปนไปตาม
เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จุดเนนของโรงเรียนและ
สนองตอความตองการของผูมีสวนเก่ียวของซ่ึงมีปจจัยความสําเร็จมาจากสิ่งตอไปนี้ 

1. วิสัยทัศนของคณะกรรมการการศึกษาสถานศึกษา สมาคมผูปกครอง ผูบริหารโรงเรียนท่ีเล็งเห็น  
ถึงความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะเปนภาษาตางประเทศท่ี 2 มีการรวมกันกําหนด
เปาหมายการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนอยางชัดเจน สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา จัดหาสื่อและ
แหลงเรียนรู 

2. ความรวมมือของผูเรียนท่ีตั้งใจ ใสใจ ใฝเรียนในการเรียนภาษาจีน 
3. การทํางานอยางเปนระบบและความมุงม่ันในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของ

ครูผูสอน 
 

บทเรียนท่ีไดรับ 
 การท่ีจะดําเนินงานใด หากมีการทํางานอยางเปนระบบ มีความมุงม่ัน ตั้งใจ และไดรับความ

รวมมือจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ งานนั้นยอมประสบผลสําเร็จ วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ Best  Practice การใชชุด  
การสอนภาษาจีน โดยเนนรูปแบบ 5C เพ่ือพัฒนาผูเรียนสูการเปนพลโลก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา      
ปท่ี 4 ประสบผลสําเร็จไดเนื่องจากไดรับความรวมมือจากทุกฝาย ผูเรียนและผูสอนมีความมุงม่ัน ตั้งใจจริง   
ทุกฝายอีกท้ังยังชวยลดภาระครูในการเตรียมสื่อ/อุปกรณการสอนและสามารถเปนแนวทางในการพัฒนา
นวัตกรรม   ในรายวิชาอ่ืนๆ หรือระดับชั้นอ่ืนๆ ได 

ในการใชนวัตกรรมมีขอจํากัดในดานของครูผูสอน ซ่ึงจะตองศึกษาคําชี้แจงและจัดเตรียมสื่ออุปกรณ
ใหพรอมกอนปฏิบัติการสอน 
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นวัตกรรม “วิธีสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการอานคํา วิชาภาษาไทยของเด็กท่ีมีความบกพรอง 
               ทางสติปญญา ระดับปานกลาง อายุ 7-12 ป โรงเรียนบานไรเหนือ” 
 

โรงเรียนบานไรเหนือ  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ 
 

ความเปนมา 
 เด็กทุกคนไมวาจะเปนเด็กปกติหรือเด็กพิการ ถือวาเปนทรัพยากรท่ีสําคัญยิ่งของประเทศชาติ ควรมี
โอกาสพัฒนาเต็มความสามารถในฐานะพลเมืองคนหนึ่ง ซ่ึงหากไดรับการพัฒนาสงเสริมศักยภาพ ในทาง       
ท่ีเหมาะสมก็สามารถทําประโยชนใหกับตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติไดเชนเดียวกัน การพัฒนา
ศักยภาพเด็กนั้นเปนท่ียอมรับกันแลววาการใหการศึกษาเปนวิธีท่ีสําคัญเปนอยางมากในการพัฒนาเด็กทุก
ประเภท ในประเทศไทยนั้นนั้นพบวาเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญานั้น มีอยูเปนจํานวนมากเด็กประเภท
นี้มีพัฒนาการดานตางๆ ลาชากวาเด็กปกติ ตกอยูในสภาพของกลุมผูดอยโอกาสในสังคม ซ่ึงสงผลกระทบตอ
ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ โดยสวนรวม ดังนั้นการใหการศึกษาแกเด็กท่ีมีความบกพรอง      
ทางสติปญญาจึงเปนแนวทางสําคัญในการพัฒนา สงเสริมศักยภาพของพวกเขาเหลานั้น 
 จากการสํารวจ วิเคราะหนักเรียน โรงเรียนบานไรเหนือ พบวา นักเรียนสวยมากมาจากครอบครัว      
ท่ีผูปกครองขาดความรู ความเขาใจในการเลี้ยงดู อาจเปนปจจัยหนึ่งการการสงผลตอปญหาของผูเรียน ซ่ึงผล
จากสติปญญาอาจสังเกตไดจากการเรียนรูในโรงเรียนโดยเฉพาะทักษะดานการอานของนักเรียนท่ีพบวาเปน
ปญหาตอการเรียนรูในหลายวิชา ดังนั้น คณะครูและผูบริหาร จึงวิเคราะหสภาพปญหาโดยเชิญผูปกครอง
มารวมใหขอมูลและลงความเห็นรวมกันวาควรพัฒนานักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาในวิชาภาษาไทย
เปนอันดับแรก 
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีความสําคัญกับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาเปนอยางยิ่ง 
เนื่องจากภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติ เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร จึงควรมุงใหผูเรียนมีพัฒนาการ
ดานภาษาท้ังดานการฟง พูด อาน และเขียน ตามวัย การอานภาษาไทยนับวามีความสําคัญอยางหนึ่งในการ
เรียนการสอนภาษาไทย สําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา พบวามีปญหาดังตอไปนี้ คือ อานคํางายๆ 
ไมได อานออกเสียงผิด อานชา อานไมออก และคําคําอานไมได ดังนั้น ครูผูสอนควรหาวิธีในการจัดการเรียน
การสอนแกนักเรียนเหลานี้ ซ่ึงอาจใชการเสริมแรง การใหขวัญกําลังใจแกนักเรียนเหลานี้ เพ่ือชวยใหพวกเขา
บรรลุผลในการเรียนรู ดังนั้น โรงเรียนบานไรเหนือและผูเก่ียวของ รวมกันสรางนวัตกรรมพัฒนาความสามารถ
ในการอานคํา วิชาภาษาไทยของเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง อายุ 7 – 12 ป เพ่ือให
นักเรียนท่ีมีความบกพรอง ไดรับโอกาสในการเรียนรูจนจบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน 
 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอานคําในวิชาภาษาไทยของเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา ระดับ
ปานกลางอายุ 7-12 ป โรงเรียนบานไรเหนือ 
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กิจกรรม/วิธีการ/ข้ันตอนความสําคัญ 
ข้ันตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 1. การสรางเครื่องมือ 

1.1 การเลือกใชคําในการทดลอง 
คําท่ีใชสอนเด็กไดมาจากการสุมอยางงายในหนังสือแบบเรียนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา

ปท่ี 1 ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีรายละเอียดของการดําเนินการเพ่ือให
ไดมาซ่ึงกลุมคําท่ีใชในการทดลองจัดการเรียนการสอน ตามข้ันตอนตางๆ ดังนี้ 

1.1.1 คัดเลือกคําจากหนังสือแบบเรียนภาษาไทย ท่ีกําหนดในบทเรียนเปนคําใหม (ซ่ึงเปน
คําคุนเคยและกําหนดใหอานเปนคํา) สําหรับใชสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ในภาคเรียนท่ี 1 ท้ังหมด 
33 คํา 

1.1.2 นําคําท่ีเลือกไวในขอ 1.1.1 มาจําแนกออกเปน 3 กลุม ตามการคัดแยกท่ีผูจัดทํา
ดัดแปลงมาจากหลักเกณฑการแยกคํา คํานึงถึงความเหมาะสมในดานสติปญญา การอานออกเสียง และความ
จําเปนอ่ืนๆ เพ่ือนํามาใชกับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาโดยแบงเปนกลุม ดังนี้ 

        1)  กลุมคํางาย หมายถึง กลุมคําท่ีประกอบดวยคําท่ีมีลักษณะเปนคําพยางคเดียว มี
ตัวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดหรือมีวรรณยุกตกํากับ ไมมี อ หรือ ห นํา ไมประวิสรรชนียและไมเปนคําควบ
กล้ํา ประการท่ีสําคัญท่ีสุด คําทุกคํา จะตองเปนคําท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวันของนักเรียน กลาวคือ นักเรียน
มีประสบการณในการใชคําเหลานี้บอยๆ เชน พอ แม พ่ี นอง เปนตน 

 2) กลุมคําปานกลาง หมายถึง กลุมคําท่ีมีลักษณะท่ัวไปคลายคลึงกับกลุมคํางายๆ 
เพียงแตมีลักษณะซับซอนข้ึน และมีความหมายหางจากประสบการณของเด็กออกไป และเปนคําท่ีมีตัวสะกด
ไมตรงตามมาตราตัวสะกด ลดรูป หรือคําพองเสียง 

 3) กลุมคํายาก หมายถึง กลุมคําท่ีประกอบดวย คําหนึ่งพยางค หรือ สองพยางค ท่ีมี
อักษรนําหรือเปนคําควบกล้ํา นอกจากนั้นคําในกลุมนี้มีการประวิสรรชนีย มีวรรณยุกตกํากับ และสะกดคําไม
ตรงตามมาตราตัวสะกด รวมท้ังมีความหมายหางจากประสบการณท่ัวไปของนักเรียน หรือมีลักษณะคอนขาง
เปนนามธรรม 

อนึ่ง การจําแนกคําตามเกณฑท่ีกลาวมา อาจมีบางคําท่ีพิจารณาตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว
แลว สามารถคัดแยกไดมากกวา เชน คําวา นม รถ เปนตน ผูวิจัยใชวธิีพิจารณาคําเหลานี้ โดยผสมผสาน
หลักเกณฑตางๆขางตนเขาดวยกัน โดยคํานึงถึงประสบการณของเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา ตอการ
ใชคําดังกลาวเปนหลัก สวนความหมายของคํา ความยากงายตอการเปลงเสียงและความยกงายตอการจําคํา
ผูวิจัยพิจารณาความสําคัญเปนอันดับรองลงมา ผลการจําแนกคํา 33 คํา ปรากฏดังตาราง 
 

กลุมคํา คํา จํานวน 
1. งาย พอ  แม  บาน  ชื่อ(เด็ก) น้ํา นม  แกว  ตา   

หู  ขา  วัว  ชาง  ไก 
13 

2. ปานกลาง นั่ง  วิ่ง  กิน  เลน  รอง  ตื่น  หนึ่ง  หญา   
รถ  วาว  ให 

11 

3. ยาก ลูกหมา  สีแดง  รถกระบะ  เกาอ้ี  รถไฟ   
ลูกแมว  แตงโม  รองเทา  ตนไม 

9 

รวม 33 
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1.1.3 คํานวณหาขนาดท่ีพอเพียงของกลุมตัวอยางท่ีจะนํามาใชเปนตัวแทนของกลุมคําจาก
ประชากรท้ังหมด ในการวิจัยครั้งนี้ จากจํานวนคําท้ังหมด 33 คํา โดยคํานวณหากลุมคําตัวอยางท่ีมีขนาด
พอเพียงคํา 30 คํา 

1.1.4 คํานวณหาขนาดของคําตัวอยางในแตละกลุมคํา ตามท่ีจําแนกตามตาราง ผลการ
คํานวณตามสูตรดังกลาวทําใหไดกลุมคําตัวอยางท่ีประกอบดวยคํางาย 12 คํา ปานกลาง 10 คํา และคํายาก 
8 คํา ตามลําดับ 

1.1.5 สุมอยางงาย คําในแตละกลุมออกมาตามจํานวนท่ีคํานวณไดในขอ 1.1.4 การสุม
ตัวอยาง ปรากฎดังตาราง 
 

กลุมคํา คํา จํานวน 
1. งาย พอ  แม  บาน  ชื่อ(เด็ก) น้ํา นม  แกว  ตา   

หู  ขา  วัว  ชาง  ไก 
12 

2. ปานกลาง นั่ง  วิ่ง  กิน  เลน  รอง  ตื่น  หนึ่ง  หญา   
รถ  วาว  ให 

10 

3. ยาก ลูกหมา  สีแดง  รถกระบะ  เกาอ้ี  รถไฟ   
ลูกแมว  แตงโม  รองเทา  ตนไม 

8 

รวม 30 
 

1.2 การสรางแผนการสอนการอานคําตามหลักสูตรสําหรับเด็กบกพรอง ไดดําเนินการดังนี้ 
1.2.1 ศึกษาหลักสูตร ขอบขายเนื้อหาท่ีใชและจุดประสงคของการอานวิชาภาษาไทย ระดับ

ประถมศึกษาปท่ี 1 ตามหลักสูตรสําหรับเด็กพิเศษ (กลุม ก) 
1.2.2 ศึกษาวิธีการสรางแผนการสอนและกําหนดการสอนจากเอกสารตําราและงานวิจัยท่ี

เก่ียวของ 
1.2.3 นําคําท่ีใชในการทดลอง จํานวน 30 คํา สรางแผนการสอนการอานคํา โดยยึดหลัก

ตามจุดประสงคการอานภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปท่ี 1 
1.2.4 นําแผนการสอนท่ีสรางข้ึนไปใหผูเชียวชาญดานการสอน การอานคํา สําหรับเด็กท่ีมี

ความบกพรองทางสติปญญา จํานวน 3 คน ทําการตรวจสอบคําเท่ียงตรงเชิงโครงสรางและปรับปรุงแกไข โดย
ผูเชี่ยวชาญ 

 1) นางอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว ศึกษานิเทศกประจํากลุมพัฒนาประสิทธิภาพ
การศึกษากลุมในเมือง 

 2) นายนิรภัย  แดงโชติ ศึกษานิเทศกกลุมการพัฒนาหลักสูตรเด็กพิเศษเรียนรวม 
 3) นางสาวพนมพร  แสงสวาง ครูดานการศึกษาพิเศษเรียนรวมประจําโรงเรียนบาน

ไรเหนือ 
1.2.5 นําแผนการสอนมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญใหสมบูรณ อีกครั้ง

หนึ่ง 
1.2.6 สุมแผนการสอนท่ีปรับปรุงแลว จํานวน 5 แผนการสอน ไปทดลองสอนกับเด็กท่ีมี

ความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง ซ่ึงมีคุณสมบัติเหมือนกับกลุมตัวอยาง จํานวน 5 คน เพ่ือหา
ขอบกพรองในดานภาษา สื่ออุปกรณ ข้ันตอนและกิจกรรมตางๆ ท่ีใชในการเรียนการสอนแลวนํามาปรับปรุง 

1.2.7 นําแผนการสอนการอานคําท่ีปรับปรุงเรียบรอยแลวไปใชสอนกับกลุมควบคุม 
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1.3 การสรางแผนการสอนการอานคํา  โดยวิธีการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกร 
1.3.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกร 
1.3.2 นําแผนการสอนการอานคําตามหลักสูตรสําหรับเด็กพิเศษ ในหัวขอ 1.2 มาปรับปรุง 

โดยการนําวิธีการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกรรวมกับการอานคําตามแผนการสอนดังกลาวใหชัดเจนยิ่งข้ึน เพ่ือ
เปนแผนการสอนการอานคํา โดยวิธีการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกร 

1.3.3 นําแผนการสอนการอานคําโดยวิธีการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกร ใหผูเชี่ยวชาญดาน
การสอนอานคําภาษาไทยและการใชการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกรสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 
จํานวน 3 ทาน ดังนี้ 

 1) นางอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว ศึกษานิเทศกประจํากลุมพัฒนาประสิทธิภาพ
การศึกษากลุมในเมือง 

 2) นายนิรภัย  แดงโชติ ศึกษานิเทศกกลุมการพัฒนาหลักสูตรเด็กพิเศษเรียนรวม 
 3) นางสาวพนมพร  แสงสวาง ครูดานการศึกษาพิเศษเรียนรวมประจําโรงเรียนบาน

ไรเหนือ 
1.3.4 นําแผนการสอนการอานคํา โดยวิธีการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกรมาปรับปรุงแกไข

ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญในขอ 1.3.3 ใหสมบูรณอีกครั้งหนึ่ง 
1.3.5 สุมแผนการสอนท่ีปรับปรุงแลว จํานวน 5 แผนการสอน ไปทดลองใชสอนกับเด็กท่ีมี

ความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลางซ่ึงมีคุณสมบัติเหมือนกับกลุมตัวอยาง จํานวน 5 คน เพ่ือหา
ขอบกพรองในดานภาษา สื่ออุปกรณ ข้ันตอนและกิจกรรมตางๆท่ีใชในการเรียนการสอนมาปรับปรุง 

1.3.6 นําแผนการสอนการอานคํา โดยวิธีการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกรไปใชกับกลุมทดลอง 
 
         2. แบบทดสอบวัดความสามารถการอานคํา 
 2.1 การสรางและการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานคํา 
  2.1.1 ศึกษาเอกสาร หลักการ ทดสอบความสามารถในการอานคําสําหรับเด็กท่ีมีความ
บกพรองทางสติปญญาตามหลักสูตรสําหรับเด็กพิเศษ 
  2.1.2 นําคําท่ีไดจากการสุมตัวอยางในแตละระดับความยากงายมากลุมคําละ 50% จาก
ประชากรของคําท่ีใชในการทดลองมาเปนคําท่ีใชไปทดสอบความสามารถในการอานคํา ซ่ึงประกอบดวยคํา 
จํานวน 15 คํา แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตามขอ 1.2.4 ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยในท่ีนี้
ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันโดยใชเกณฑ 50% ตามสภาพความเหมาะสมของเด็กท่ีมีความบกพรอง
ทางสติปญญา ดังปรากฏในตาราง ดังนี้ 
 

กลุมคํา คํา จํานวน 
1. งาย พอ  แม  บาน  ไก  ชาง  ตา 6 
2. ปานกลาง รถ  วาว  นั่ง  วิ่ง  ดื่ม 5 
3. ยาก รถไฟ ลูกหมา  รองเทา  ตนไม 4 

รวม 15 
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  2.1.3 นําคําท่ีไดรับการตรวจสอบความเท่ียงตรงจากผูเชี่ยวชาญแลว มาสรางเปน
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานคํา จํานวน 15 คํา ซ่ึงแบบทดสอบชุดนี้เปนแบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
ใชทดสอบ 2 สวน คือ  การอานออกเสียงคําและการแปลความหมายของคํา ดังในภาคผนวก 
  2.1.4 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานคําท่ีผูวิจัยสรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญท่ีมี
ประสบการณดานการทดสอบความสามารถในการอานคําวิชาภาษาไทย จํานวน 3 ทาน ตามขอ 1.2.4 
พิจารณาความเหมาะสมของแบบทดสอบและวิธีการใหคะแนน 
  2.1.5 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานคําท่ีผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญมา
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 
  2.1.6 นําแบบทดสอบความสามารถในการอานคําท่ีปรับปรุงแลวไปทําการทดสอบกับเด็กท่ี
มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง ซ่ึงมิใชกลุมตัวอยาง จํานวน 20 คน เนื่องจากการทดสอบ
ความสามารถในการอานคําเปนการทดสอบภาคปฏิบัติ ผูวิจัยใชวิธีการสอบซํ้าดวยแบบทดสอบฉบับเดิม (Test 
- Retest) โดยดูวาคะแนนผลการสอบสองครั้งโดยท้ิงระยะเวลาหางกัน 1 สัปดาห แตกตางกันหรือไม เพ่ือ
ตรวจสอบความคงเสนคงวาของการปฏิบัติของผูสอบ ซ่ึงผลการตรวจสอบเปนหลักประกันความเชื่อม่ันของ
การสอบดวยแบบทดสอบวัดภาคปฏิบัติ 
  2.1.7 คํานวณหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบความสามารถในการอานคําโดยใชสูตร
คํานวณหาความสัมพันธแบบอันดับท่ี ของสเปยรแมน โดยแบบทดสอบชุดนี้มีคาความเชื่อม่ัน 0.96 
  2.1.8 จัดทําแบบทดสอบความสามารถในการอานคําฉบับสมบูรณ จํานวน 15 คํา เพ่ือใช
เปนแบบทดสอบความสามารถในการอานคํากอนและหลังการทดลอง ดังตัวอยางในภาคผนวก ข 
 
การดําเนินงาน 
 ดําเนินการสอนในภาคเรียนท่ี 2 /2555 โดยแผนการสอนอานคําดวยวิธีเสริมแรง โดยใช
เวลาในการสอน 6 สัปดาหๆละ 5 วันๆละ 30 นาที รวม 30 ครั้ง ดังตาราง 
สัปดาหท่ี เวลาท่ีสอน วัน เนื้อหาท่ีสอน 
1 09.00 – 09.30 จันทร – อังคาร - พุธ พอ – แม - บาน 
1-2 09.00 – 09.30 พฤหัสบดี – ศุกร - จันทร ชื่อ(เด็ก) – น้ํา นม 
2 09.00 – 09.30 อังคาร – พุธ - พฤหัสบดี ตา – หู –ขา 
2-3 09.00 – 09.30 ศุกร – จันทร - อังคาร วัว – ไก – ชาง 
3 09.00 – 09.30 พุธ – พฤหัสบดี - ศุกร นั่ง – วิ่ง – รอง 
4 09.00 – 09.30 จันทร – อังคาร - พุธ กิน – ดื่ม – ให 
4-5 09.00 – 09.30 พฤหัสบดี – ศุกร - จันทร รถ – วาว – หนึ่ง 
5 09.00 – 09.30 อังคาร – พุธ - พฤหัสบดี ตนไม – สีแดง – แตงโม 
5-6 09.00 – 09.30 ศุกร – จันทร - อังคาร รถไฟ – เกาอ้ี – รองเทา 
6 09.00 – 09.30 พุธ – พฤหัสบดี - ศุกร หญา – ลูกหมา - ลูกแมว 
 
          3. ข้ันหลังการทดลอง 
 3.1  เม่ือครบกําหนดระยะเวลาในการทดลอง 6 สัปดาห แลวทําการทดสอบความสามารถในการ
อานคําท้ังสองกลุมหลังการทดลอง โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานคําชุดเดิม 
 3.2  นําขอมูลท่ีไดจากการทดสอบความสามารถในการอานคํามาวิเคราะหโดยใชวิธีการทางสถิติ 
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สรุปผลการใชนวัตกรรม 
 การวิจัยครั้งนี้ เปนการเปรียบเทียบความสามารถในการอานคํา วิชาภาษาไทยของเด็กท่ีมี
ความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง ระหวางวิธีการสอนอานคําโดยการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกรและ
วิธีการสอนอานคําตามหลักสูตรสําหรับเด็กพิเศษ ปรากฏผลการวิจัย ดังนี้ 
 1. เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง อายุระหวาง 7-14 ป มีระดับเชาว
ปญญา 35 – 49 หลังรับการสอนอานคํา โดยวิธีการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกร มีความสามารถในการอานคํา
งอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 แสดงวาการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกรทําใหความสามารถในการอาน
ของเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาถูกตองเพ่ิมข้ึนได ท้ังนี้อาจเปนเพราะการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกรนั้น 
ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูมากข้ึน 
 ในการทดลองครั้งนี้ เม่ือเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลางสามารถอานคํา
ไดถูกตอง แปลความหมายของคําได และทํากิจกรรมตามท่ีครูมอบหมายใหสําเร็จตามท่ีผูวิจัยกําหนด เด็กจะ
ไดรับเบี้ยอรรถกรทันที ซ่ึงเด็กสามารถนําไปแลกสิ่งของเด็กพึงพอใจได จึงทําใหเด็กเกิดการเรียนรูและ        
เบี้ยอรรถกรดังกลาว ยังเปนสิ่งลอใจ ใหเด็กเกิดความคาดหวัง ท่ีจะไดรับสิ่งท่ีเด็กพึงพอใจการไดรับการสอน
อานคําตอไปและการท่ีเด็กไดทราบความสําเร็จของการอานคําท่ีเรียนไดในแตละครั้งก็จะเปนแรงจูงใจ ใหเด็ก
ตองการท่ีจะอานคําใหมใหถูกตองเพ่ิมข้ึนอีกดวย และสังเกตพบวาเด็กใหความสนใจในการเรียนระยะสั้นๆ 
ผูสอนจะตองคอยกระตุนในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนอยูตลอดเวลา 

 

2. เด็กท่ีบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลางท่ีไดรับการสอนอานคําโดยวิธีการเสริมแรงดวยเบี้ย
อรรถกรจะมีคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการอานคําสูงกวาเด็กท่ีรับการสอนอานคํา โดยวิธีการตาม
หลักสูตรสําหรับเด็กพิเศษ อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 แสดงวาเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาท่ีรับ
การเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกร มีความสามารถหรือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากข้ึน ท้ังนี้อาจเปนเพราะเด็กท่ี
เปนกลุมตัวอยางนี้เปนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา ซ่ึงไมเคยมีการใชการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกร ซ่ึง
ทําใหเด็กพอใจเม่ือไดแลกสิ่งของท่ีเด็กตองการเชนนี้มากอนเลยในการเรียนการสอน จึงทําใหเด็กท่ีมีความ
บกพรองทางสติปญญาระดับปานกลางกลุมท่ีรัยการสอนอานคํา โดยวิธีการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกร มีความ
กระตือรือรน มีแรงจูงใจ และมีความคาดหวังตอสิ่งเสริมแรงท่ีเปนสิ่งของทําใหเด็กตั้งใจเรียนตลอดเวลา จึงมี
ความสามารถในการอานคําไดถูกตองมากกวากลุมควบคุมท่ีไมไดรับการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกร  ซ่ึงจากการ
สังเกตพบวาเด็กใหความสนใจในการเรียนระยะสั้นๆ ผูสอนจะตองคอยกระตุนในการทํากิจกรรมการเรียนการ
สอนอยูตลอดเวลา 

นอกจากนี้ เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลางกลุมท่ีรับการสอนอาน โดยวิธีการ
เสริมแรง ดวยเบี้ยอรรถกรยังไดรับเบี้ยอรรถกรท่ีเปนตัวเสริมแรงท่ีมีประสิทธิภาพในการรักษาระดับหรือเพ่ิม
พฤติกรรมไดมากกวาการไมใหเกิดการเสริมแรงอ่ืนๆ มีผลใหผูไดรับการเสริมแรงมีโอกาสเลือกสิ่งท่ีพอใจและสิ่ง
นั้นยังคงเปนรูปธรรมอยูกับผูรับดวย ซ่ึงเหมาะสมกับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลางนี้ ทํา
ใหเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาไดพัฒนาความสามารถอยางเต็มศักยภาพ 
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นวัตกรรม “โครงการเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมปลูกขาวโพด (เพ่ือการศึกษา) สูกระบวนการเรียนรู  
              โดยวิธีการ “ส่ิงแวดลอมศึกษา” 
 

โรงเรียนบานถ้ําแกว อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ  
 

ความเปนมา 
 โรงเรียนบานถํ้าแกว ตั้งอยูหมูท่ี 7 ตําบลลาดแค  อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ มีเขตบริการ 2 
หมูบาน ไดแก หมูท่ี 7 บานถํ้าแกว และหมูท่ี 21 บานซับตะเคียน ซ่ึงมีลักษณะเปนท่ีราบภูเขา ใตดินเปน
หินดินดาน ผูปกครองนักเรียนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําไรขาวโพด เปนสวนใหญ ทํานา รับจาง
เปนบางสวน ผูปกครองสวนใหญมีฐานะยากจน นักเรียนสวนหนึ่งประสบปญหาการแยกทางของพอแม ตอง
อาศัยอยูกับ ปู ยา ตา ยาย  การสงบุตรหลานมาโรงเรียนลําบาก นักเรียนมีภาวะทางโภชนาการต่ํากวาเกณฑ 
สุขภาพไมแข็งแรง ประสิทธิภาพในการเรียนรูของนักเรียนไมดีเทาท่ีควร ขาดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห 
การพัฒนาคุณภาพนักเรียนจากการจัดกระบวนการเรียนรูตามวิธีเดิมๆ ท่ีเนนการใหความรู และการเพ่ิมทักษะ
เปนหลักเพ่ือใหนักเรียนรับรูเพียงอยางเดียว ไมไดสงเสริมใหเกิดการเรียนอยางแทจริง ไมไดผลอยางจริงจังใน
การปฏิบัติ อีกท้ังงบประมาณท่ีไดรับการอุดหนุนจากรัฐบาลไมเพียงพอท่ีจะสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพสูงเทาท่ีโรงเรียนตั้งเปาหมายไว 
 โรงเรียนและชุมชน ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องดังกลาว จึงไดคิดแกไขปญหาโดยเริ่มตนจากความ
รวมมือของผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ศึกษาสภาพปญหา ความตองการ สภาพแวดลอมท้ังภายใน
และภายนอกโรงเรียนท่ีมีผลตอการจัดการเรียนรู โดยมีขอสรุปรวมกันตามความตองการของชุมชนและ
โรงเรียนท่ีตองการใหนําท่ีดินมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยทําโครงการเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมปลูก
ขาวโพด (เพ่ือการศึกษา) ภายใตแนวคิด “รายไดสรางโอกาสทางการศึกษา กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน
และชุมชน” เพ่ือเปนการสืบสาน เตรียมและฝกอาชีพใหนักเรียน ซ่ึงเปนอาชีพทองถ่ินและทางโรงเรียน
ตองการใชกิจกรรมนี้มาพัฒนาคุณภาพผูเรียนในทุกๆดาน รวมท้ังยังสามารถนํารายไดจากการขายผลผลิตมาส
ราวโอกาสทางการศึกษาพัฒนา อาคาร สถานท่ี สื่อเทคโนโลยี เพ่ือใหนักเรียนมีโอกาสไดเรียนและใชสื่อเทา
เทียมกับโรงเรียนอ่ืนๆ 
 โรงเรียนบานถํ้าแกว จึงไดจัดทํานวัตกรรม เรื่อง กิจกรรมปลูกขาวโพดเพ่ือสรางโอกาสทางการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพนักเรียนรวมกับชุมชนจัดกระบวนการเรียนรูท่ีชวยใหเห็นความเชื่อมโยงทุกสรรพสิ่ง
ท้ังหลายของสิ่งแวดลอมท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน เพ่ือสรางบรรยากาศใหนาสนใจ ปลูกจิตสํานึก 
กระตุนใหนักเรียนสามารถเรียนรู พัฒนาตนเอง นําไปใชแลกเปลี่ยนความรูและตอเชื่อมประสบการณจริง ใหมี
การบูรณาการรวมกับทุกกลุมสาระไดอยางมีประสิทธิผล ท้ังยังสอดคลองกับพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในเรื่องของการใชและบริโภคอยางพอเพียงเปนการชวยลดการทํางาน
ทรัพยากรธรรมชาติและลดการใชพลังงานท้ังทางตรงและทางออม อีกดวย 
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2. แผนการใชประโยชนท่ีดิน 
ตามหลักทฤษฎีใหมของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดํารัสเก่ียวกับการดําเนินชีวิต    

โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเปนปรัชญาท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไมประมาท โดย
คํานึงการรูจักพ่ึงตนเอง ความพอประมาณ พอมี พอกิน พอใช ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันท่ีดีในตัว ใช
ความรูคูคุณธรรมประกอบการวางแผนตัดสินใจใหสามารถดํารงชีวิจอยางยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและ
การเปลี่ยนแปลง โรงเรียนบานถํ้าแกว มีพ้ืนท่ีท้ังหมดจํานวน 36 ไร แบงประเภทการใชท่ีดินเปน 2 ลักษณะ 
โดยใหความสําคัญสูงสุดแกการใชประโยชนท่ีดินดานการศึกษา รองลงมาคือการใชท่ีดินเพ่ือประโยชนของสวน
ราชการและบริการสาธารณะ จึงแบงพ้ืนท่ีออกเปน 
 ทําไรขาวโพด     จํานวน 15 ไร 
 สถานท่ีตั้งอาคารเรียน   จํานวน 12 ไร 

ปลูกปาเบญจพรรณ   จํานวน 7 ไร 
ปลูกไมผล พืชสวน และเลี้ยงสัตว  จํานวน 2 ไร 

 
พ้ืนท่ีสวนแรกเนื้อท่ีประมาณ 15 ไร ปลูกพืชไร (41.67% ของพ้ืนท่ี) 
 สภาพพ้ืนท่ีมีความลาดเอียงประมาณ 3-5% เนื้อดินเปนดินเหนียวและดินรวน ตลอดท้ังพ้ืนท่ีทําการ
ปลูกพืชไร คือ ขาวโพดเลี้ยงสัตว (เพ่ือการศึกษา) ใชเปนท่ีเลี้ยงสัตวของชาวบานในชุมชน บางสวนให
ผูสนับสนุนในโรงเรียนใชเชาปลูกถ่ัวเขียว ชวงระยะเวลาเดือน ตุลาคม-กุมภาพันธ สลับหมุนเวียนกันไปตลอดป 
โดยนําเงินมาสมทบกับเงินขาวโพด พันธุขาวโพด ไดรับการสนับสนุนจากบริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ประเทศ
ไทย) จํากัด เปนพันธุขาวโพด ว46 จํานวน 11 ถุง และเงินสนับสนุนดานแรงงาน โดยรวมคน รวมคิด รวม
วางแผน รวมสรุปและรวมกับผลงานจากการกระทํา สรางความสามัคคี กอเกิดเปนสัมพันธภาพอันดีระหวาง
โรงเรียน ชุมขนและหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือผลผลิตซ่ึงก็คือ “ผูเรียน” ใหเกิดวงจรแหงการเรียนรู
แบบยั่งยืนตลอดชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
พ้ืนท่ีสวนท่ีสอง เนื้อท่ีประมาณ 12 ไร สรางสถานศึกษา (33.33% ของพ้ืนท่ี) 
 ใชสรางอาคารเรียน สนามกีฬา สนามเด็กเลน โรงอาหาร บานพักครู อาคารเอนกประสงค หองน้ํา 
หองสวม ใชท่ีดินเพ่ือประโยชนของสวนราชการและบริการสาธารณะ เพ่ือเปนประโยชนแกสังคม ชุมชน วัด
หรือประชาชน อาทิ ใหใชบริการบริการอาคารสถานท่ีเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรบริหารสวนตําบลลาด
แค (ศูนยถํ้าแกว) การจัดแขงขันกีฬาสัมพันธ และกีฬาฟุตบอลเขาพรรษา องคกรบริหารสวนตําบลลาดแค 
ใหบริการเปนสถานท่ีจอดเครื่องบิน โครงการสํารวจพ้ืนท่ีภัยพิบัติแหงแลง กระทรวงเกษตรฯ จังหวัด
นครสวรรค เพ่ือจัดทําโครงการฝนหลวงใหบริการสืบคนขอมูลอินเตอรเน็ตแกประชาชนในชุมชน เปนตน 
 
พ้ืนท่ีสวนท่ีสาม เนื้อท่ีประมาณ 7 ไร เปนการปลูกปาเบญจพรรณ (17.44% ของพ้ืนท่ี) 
 เดิมชุมชนเปนผูปลูกให โดยไดคัดเลือกไมปาและไมโตเร็วท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีสามารถใชประโยชนได
ท้ังระยะสั้นและระยะยาว ปลูกผสมผสานกันท้ังในบริเวณสวนปาและบริเวณของเขตพ้ืนท่ีรอบโรงเรียนสวน
หนึ่ง ไดแก สะเดา ตีนเปด สัก ตะแบก มะฮอกคา ประดู และตะกู พันธุพืชไดรับการสนับสนุนจากศูนย
เพาะพันธุกลาไมเขารัง อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ รวมกันปลูกกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง
ในกิจกรรมวันสําคัญ เชน วันแมแหงชาติ วันพอแหงชาติ เปนตน 
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พ้ืนท่ีสวนท่ีสี่ เนื้อท่ีประมาณ 2 ไร เปนไมผลกินได พืชสวนครัว และเลี้ยงสัตว (5.56% ของพ้ืนท่ี) 
 ไมผลกินได (1 ไร) 
  ไดคัดเลือกพันธุไมผลท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดลอม ไดแก มะมวง ขนุน ชมพู มะขามเทศ 
มะละกอ และนอยหนา ซ่ึงเปนพืชท่ีสามารถอยูไดสภาพพ้ืนท่ีแหงแลง ปริมาณฝนนอย แปรปรวน ไมแนนอน 

ผักสวนครัว (0.5 ไร) 
  ทําการไถพ้ืนท่ีหวานปุยหมัก เพ่ือปลูกพืชหลายชนิด เชน ผักคะนา ผักกวางตุง มะเขือ  กระ
เพรา พริก แค ยานาง เห็ดนางฟา (ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก ธ.ก.ส.สาขาดงขุย อําเภอชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณ) ฯลฯ หมุนเวียนตลอดป โดยจะใสปุยหมัก (ขาวโพด) หรือปุยคอก (มูลวัว) 

เลี้ยงสัตว (0.5 ไร) 
  ทําการเลี้ยงสัตวแบบเลี้ยงในทอ คือ ปลาดุก และ กบ 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด คุมคา และมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือนํารายไดจากการขยายผลผลิตมาสรางโอกาสทางการศึกษาในทุกดาน 
3.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจ เกิดทักษะการทํางานและสราง

จิตสํานึกรักทองถ่ินสามารถแปลงความรูสูการปฏิบัติจริงผานประสบการณท่ีเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู 
“กระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษา” 

4. สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญหลายรูปแบบเพ่ือสนองความตองการของ
นักเรียนมากข้ึนและสามารถพัฒนานักเรียนใหเรียนรู พัฒนาตนเอง นําไปใชแลกเปลี่ยนความรูและตอเชื่อม
ประสบการณจริงไดอยางมีประสิทธิผล 

5. เพ่ือสรางความสัมพันธกับทุกภาคสวนท้ังภาครัฐและเอกชน โดยเริ่มจากการรวมคน รวมคิด      
รวมทํา รวมสรุปและรวมรับผลจากการกระทํา เกิดวงจรแหงการเรียนรูในทองถ่ิน 

6. เพ่ือสืบสานพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน นอมนําเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน
และเปนการเตรียมความพรอมเขาสูความเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 

 
กิจกรรม/วิธีการ/ข้ันตอนสําคัญ 

1. การออกแบบการพัฒนา 
1.1 สํารวจสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึนในบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูในทองถ่ิน 
1.2 ศึกษาปญหาท่ีมีผลกระทบตอการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเก่ียวของกับนักเรียนมากท่ีสุด 
1.3 นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาเลือกวิธีการปฏิบัติ แกปญหาโดยนําแระบวนการปฏิบัติท่ีเก่ียวของ

กับสถานการณ ปจจุบันมาใชการจัดการเรียนรู คือ “กระบวนการใชสิ่งแวดลอมศึกษา” เปนมาตรการหลัก 
1.4 จัดทําคูมือกรอบสาระทองถ่ิน การจัดการเรียนรูการปลูกขาวโพด ใหมีเนื้อหาสอดรับกับทุกกลุม

สาระการเรียนรู 
1.5 ใชการจัดทําโครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับ “กิจกรรมการปลูกขาวโพด (เพ่ือการศึกษา)” จัด

ประสบการณเรียนรู สรางความรู สรางจิตสํานึก พัฒนาใหนักเรียน รูวิธีการเรียนรู นําไปใชเรียนรูดวยตนเอง 
และเรียนรูตลอดชีวิตไดอยางมีประสิทธิผล สามารถนําความรูมาบูรณาการเขากับกลุมสาระอ่ืนๆ 

 
 



Best  Practice โรงเรยีนขนาดเลก็ท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ประจําป พ.ศ. 2557 
 

หนา 32 
 

2. ข้ันตอนการดําเนินงานพัฒนา 
2.1  รวมประชุมหาปญหาและแนวทางแกปญหาโดยผูอํานวยการสถานศึกษา คณะครู/บุคลากร

ทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศึกษาเอกสารหลักฐานตางๆ เชน การวางแผนการใช
ประโยชนท่ีดิน แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติราชการประจําป เพ่ือศึกษาความเหมาะสม ความพรอมในการระดม
การใชทรัพยากรตั้งม่ันอยูบนผลประโยชนในการพัฒนาคุณภาพและการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 

2.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน เก่ียวกับกิจกรรมการปลูกขาวโพด 

2.3  ดําเนินการตามแผน ดังนี้ 
 1) ติดตอขอความรวมมือทางดานขอมูลจากชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 2) จัดทําเนื้อหาและคูมือกรอบสาระทองถ่ินการจัดการเรียนรูการปลูกขาวโพด 
 3) จัดทําแผนการจัดการเรียนการสอน 
 4) นําการจัดสรรประโยชนท่ีดินสรางมาตรการ “กระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษา” มาใชในการ

จัดกระบวนการเรียนรูไดรับความรวมมือจากคณะครู นักเรียน ชุมชนและผูมีสวนเก่ียวของ รวมคิด รวมทํา 
รวมสรุป รวมรับผลการกระทํา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากการใชประโยชนท่ีดินในดานแหลงการเรียนรู
ทองถ่ิน 

 5) ใชรูปแบบการจัดการกิจกรรม/โครงการปลูกขาวโพด (เพ่ือการศึกษา) ใหนักเรียนได
สามารถแปลงความรูสูการปฏิบัติจริงบูรณาการ 8 กลุมสาระ คิดคน สรางสรรคงานท่ีไดจากการเรียนรูอยาง
หลากหลาย 

2.4 ติดตาม ประเมินผลจากผลงานท่ีเกิดข้ึนและการทดสอบ 
2.5 ประเมิน สรุปผลการดําเนินงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาตอไป 
 

ผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน 
สิ่งท่ีนักเรียนไดรับ 
1) นักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง โดยใชการศึกษาสิ่งแวดลอมท้ังภายในและภายนอก

โรงเรียนทําใหมองภาพองคความรู ไดชัดเจนและเขาใจ 
2) นักเรียนรูจักทํางานรวมกันเปนทีมเปนหมูคณะ 
3) นักเรียนรูจักอดทดและเสียสละ 
4) นักเรียนเกิดทักษะ กระบวนการคิด การแสวงหาความรู สามารถสรางองคความรูในเรื่องการปลูก

ขาวโพด 
5) นักเรียนเห็นคุณคาและความสําคัญของการใชสิ่งแวดลอมเปนแหลงเรียนรูแบบเก้ือกูลท้ังภายใน

และภายนอก โดยเฉพาะเรื่องการใชทรัพยากร คือ ขาวโพด เชื่อมโยงไปกับการใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สรางจิตสํานึกรักสิ่งแวดลอม เห็นคุณคาของวัฒนธรรมคานิยมเอกลักษณ ความเปนไทยและเปนการเตรียม
ความพรอมในการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

สิ่งท่ีโรงเรียนไดรับ 
1) ครูมีการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย สามารถนํา “กระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษา” มาใชใน

การพัฒนาองคความรูของตนเองและการจัดกระบวนการเรียนรูบูรณาการไดทุกกลุมสาระ 
2) มีการนําสิ่งแวดลอม กิจกรรมการปลูกขาวโพด มาใชในการสรางบรรยากาศจัดการเรียนรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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3) เกิดผลงานโครงงานวิทยาศาสตรถานจากแกนขาวโพด โครงงานอาชีพการทําปุยชีวภาพจาก
ขาวโพด การแปรรูปผลิตภัณฑท่ีเกิดจากขาว เชน ดอกไมจันทน ดอกไมประดิษฐจากเปลือกขาวโพด กระทง
ขาวโพด น้ํานมขาวโพด ทอดมันขาวโพด เปนตน 

4) โรงเรียนมีงบประมาณเพ่ิมเติมในการบริหารจัดการศึกษาสําหรับสรางอาคารสถานท่ี การปรับปรุง
หองสมุด จัดซ้ือสื่อ วัสดุอุปกรณ พัฒนาการเรียนการสอนไดมากข้ึน 

5) โรงเรียนเปนแบบอยางของการเรียนรูดานการบูรณาการใหกับโรงเรียนกลุมลาดแค ไดรับรางวัล
หองสมุดระดับดี ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ประจําป 2555 

6) โรงเรียนเปนแบบอยางของการเรียนรูในดานการจัดหาประโยชนท่ีดิน โดยวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
(Best  Practice) ใหกับโรงเรียนในกลุมลาดแค ไดรับรางวัลชมเชย ประจําป 2556 

7) โรงเรียนนําเงินรายไดจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงจางครูตางชาติสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษใหสูงข้ึน 

สิ่งท่ีชุมชนไดรับ 
1) ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรูรวมกับโรงเรียน 
2) ชุมชนเห็นคุณคาและความสําคัญของการใชประโยชนท่ีดิน กิจกรรมปลูกขาวโพด รวมกันพัฒนา 

ดูแลทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีในชุมชนใหคงอยูตอไป 
3) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมปลูกขาวโพด เปนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน

ชุมชน ซ่ึงไดรับการสนับสนุนความรวมมือทุกภาคสวนท้ังรัฐบาลและเอกชน ในการวางรากฐานการเกษตรอยาง
ยั่งยืนเสริมสรางอาชีพภูมิปญญาทองถ่ินกอเกิดรายได นําไปสูการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและเพ่ิมโอกาส
ทางการศึกษา 

3. สรุปส่ิงท่ีเรียนรูและปรับปรุงใหดีข้ึน 
4.1 นักเรียนไดแสวงหาความรู เกิดการเรียนรูจากการคิดและประสบการณจริงในการใชกิจกรรมปลูก

ขาวโพด สรางสิ่งแวดลอมศึกษาอยางหลากหลาย 
4.2 นักเรียนไดฝกทักษะกระบวนการแสวงหาความรูดวยตนเอง ฝกทักษะการคิดวิเคราะหสามารถ

แปลงความรูสูการปฏิบัติจริงผานประสบการณท่ีเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู “กระบวนการสิ่งแวดลอม
ศึกษา” 

4.3 นักเรียนเปลี่ยนพฤติกรรมจากการรับความรูอยางเดียว เปนการรูคิดและลงมือปฏิบัติอยางจริงจัง
เพ่ือรักษาสิ่งแวดลอมท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

4.4 โรงเรียนมีคูมือกรอบสาระทองถ่ินการจัดการเรียนรูการปลูกขาวโพดและสิ่งแวดลอมศึกษาท้ัง
ภายในและภายนอกโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

4.5 การจัดการเรียนรูทําใหเกิดการสรางระบบใหมท่ีเรียกวา “คุณคาของความรูจักพอ” 
4.6 การจัดโครงการ/กิจกรรม การปลูกขาวโพด ทําใหเกิดความรวมมือในการสรางความรัก ความ

สามัคคีของนักเรียน ชุมชน สถานประกอบการ ภาครัฐและเอกชนใหหันมาชวยกันวางแผนดําเนินการพัฒนา
โรงเรียน ชุมชน และอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินใหคงอยูตอไป 

4.7 นักเรียน ชุมชน หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนเห็นคุณคาและประโยชนของการเรียนรูกิจกรรม
ปลูกขาวโพด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดวยการพ่ึงตนเองซ่ึงจะสงผลตอคุณภาพการดํารงชีวิตท่ีดีข้ึน 
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ขยายผลและเผยแพรผลการพัฒนา 
1. ผูสอนท้ังจากโรงเรียนบานถํ้าแกว และโรงเรียนกลุมลาดแค จํานวน 10 โรงเรียน สามารถนํา

วิธีการจัดสรรการใชประโยชนท่ีดีไปใชในการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพ โดยการ
ประชาสัมพันธทางวิทยุกระจายเสียง อบต.ลาดแค 

2. จากกิจกรรมการปลูกขาวโพ (เพ่ือการศึกษา) ซ่ึงใชเปนแปลงเรียนรูโรงเรียนนําประโยชนและ
คุณคาเหลานี้ ไปจัดทําความรู ประสบการณพัฒนาในการจัดการเรียนการสอน เชื่อมโยงการนําสิ่งแวดลอม
บูรณาการการเรียนรูท้ังในข้ันเรียนและนอกชั้นเรียน 

3. สรางความสัมพันธการมีสวนรวมกับทุกภาคสวนท้ังภาครัฐและเอกชนระดับทองถ่ินระดับภูมิภาค
โดยเริ่มจากรวมคน รวมคิด รวมทํา รวมสรุปและรวมรับผลจากการกระทํา ประชาสัมพันธดวยสื่อตางๆ อาทิ 
วารสาร การประชาคมหมูบาน เกิดวงจรแหงการเรียนรูศึกษาวิชาชีพควบคูกับกิจกรรมการปลูกขาวโพด (เพ่ือ
การศึกษา) พัฒนาคุณภาพการศึกษาจากการใชประโยชนท่ีดิน ดวยวิธีการปฏิบัติ “กระบวนการสิ่งแวดลอม
ศึกษา” ไดครบวงจร 

 
กิจกรรมขยายผล 

1. การจัดกิจกรรมแหลงเรียนรูแบบเก้ือกูลในโรงเรียน ดังนี้ 
1.1  การปลุกขาวโพด (เพ่ือการศึกษา) เปนการนําสวนตางๆ ของตนขาวโพด มาแปรรูปเปน

ผลิตภัณฑท่ีมีคุณคา สามารถสรางรายไดเพ่ิมเติมแกนักเรียน เชน การทําดอกไมจันทน ดอกเบญจมาศและ
กระทงจากเปลือกขาวโพด การทําทอดมันขาวโพด  วุนขาวโพดและการทําปุยชีวภาพ เปนตน 

1.2  การเพาะเห็ดนางฟา จัดจําหนายสหกรณโรงเรียนแกคณะครู นักเรียน ผูปกครองและ
ประชาชนในหมูบาน 

1.3  การปลูกผักปลอดสารพิษ เชน คะนา พริก ตะไคร ตะไครหอม มะเขือ กวางตุง สะเดา เปน
ตน ประกอบอาหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน 

1.4 การปลูกผักหวาน มีการศึกษาทางการขยายพันธโดยใชวิธีการปกชํา นําผลผลิตท่ีไดมาใช
ประกอบอาหาร 

1.5 การเพาะเลี้ยงกบทอ ศึกษาวัฎจักรของกบ การเจริญเติบโต นําไปสูการสรางรายไดตอไป 
2. จัดกิจกรรมบูรณาการตามลุมสาระ 8 กลุม คือ 

2.1 กลุมสาระภาษาไทย 
  - การคัดลายมือ   ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 
  - การเขียนยอความ  ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 
2.2 กลุมสาระคณิตศาสตร 
  - สรางโจทยปญหา   ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 
  - การบันทึกรายรับ-รายจาย ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 2-6 
  - การทําโครงงาน  ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 
2.3 กลุมสาระวิทยาศาสตร 
  - การคัดลายมือ   ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 
  - การเขียนยอความ  ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 
2.4 กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  - การดําเนินชีวิตจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 
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2.5 กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
  - จัดทําโครงงานมหัศจรรยสมุนไพรใบยานาง ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 
2.6 กลุมสาระศิลปะ 
  - กิจกรรมศิลปะ   ระดับอนุบาล 
  - กิจกรรมวาดภาพระบายสี  ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-6 
2.7 กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  - จัดทําโครงการวุนขาวโพด  ระดับอนุบาล 
  - กิจกรรมงานประดิษฐดอกไมจากซังขาว ระดับอนุบาล 
  - โครงการปุยหมักชีวภาพ  ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 
  - กิจกรรมงานประดิษฐดอกไมจากเปลือกขาวโพด ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 
  - กิจกรรมทําอาหารกลางวัน เชน นมขาวโพด ทอดมันขาวโพด เปนตน 
2.8 กลุมสาระภาษาตางประเทศ 
  - บรรยายภาพสวนประกอบ เก่ียวกับ “ขาวโพด”  ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5-6 
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นวัตกรรม “การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กรูปแบบเรียนรวมรวมพัฒนา 
        โรงเรียนบานบุงคลา -  โรงเรียนบานหนองระมาน” 
 

อําเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ 
 

ความเปนมา 
 โรงเรียนบานบุงคลา ตั้งอยูหมูท่ี 1 ตําบลดงขุย อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ มีพ้ืนท่ีเขต

บริการ จํานวน 3 หมูบาน ไดแก หมูท่ี 1 บานบุงคลา หมูท่ี 10 บานโปงปู และหมูท่ี 13 บานวังศาลา 
ปจจุบันมีนักเรียน 67 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 6 คน 

 โรงเรียนบานหนองระมาน ตั้งอยูหมูท่ี 6 ตําบลดงขุย อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ มีพ้ืนท่ี
เขตบริการ จํานวน 3 หมูบาน ไดแก หมูท่ี 6 บานบุงคลา หมูท่ี 17 บานโคกตายอ และหมูท่ี 13 บานวังศาลา 
ปจจุบันมีนักเรียน 67 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 7 คน  

ระยะทางทางระหวางโรงเรียนบานบุงคลา – โรงเรียนบานหนองระมาน ประมาณ 3.5 กิโลเมตร 
จาการสํารวจสํามะโนประชากรพบวา จํานวนนักเรียนมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง เนื่องจากอัตรา

การเกิดลดลง นอกจากนี้บุคลากรของสถานศึกษาก็จะลดลงตามจํานวนนักเรียนดวย เนื่องจากบุคลากรจะ
เกษียณอายุราชการโดเฉลี่ยทุกๆ ป ดังนั้น จึงเปนเรื่องยากในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ถาหากโรงเรียน   
ยังไมปรับเปลี่ยนวิธีคิดและแนวทางในการดําเนินงาน จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา มีความตองการจะใหควบรวมโรงเรียน เพ่ือใหการบริการจัดการมีประสิทธิภาพ ประหยัด
ทรัพยากร คุมคากับการลงทุน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแกไขปญหาครูขาดแคลน จากเหตุผล
ดังกลาวมาสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมเนื่องจากและเห็นความสําคัญของคุณภาพการศึกษา โดยทําการ
ทดลองจัดการเรียนการสอยในรูปแบบใหม ซ่ึงเรียกวา เรียนรวมรวมพัฒนา โดยมีเปาหมายท่ีสําคัญ 2 ประการ 
คือ (1) เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (2) แกไขปญหาครูไมครบชั้นและครูสอนไมตรงวิชาเอก จึง
แนวคิดและแนวทางการดําเนินงานบริหารโรงเรียนรูปแบบเรียนรวมรวมพัฒนาสูความเปนเลิศ เพ่ือใหมี      
สวนรวมของทุกฝาย บนความคิดพ้ืนฐาน คือ องคกรเล็กๆ   2 องคกร ท่ีมีความสัมพันธกันอยางเปนเอกภาพ 
เพ่ือสูเปาหมายเดียวกัน คือ มีคุณภาพ มีความเปนเลิศ 

 
โครงสรางการบริหารจัดการ 

 
 
     โรงเรียนบานบุงคลา            โรงเรียนบานหนองระมาน 
  
 
             อ.1            อ.2 

        
                                                 ป.4         ป.5       ป.6 

 
    ป.1         ป.2       ป.3 
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ปจจัย 
(Input) 

กระบวนการ  
(Process) 

ผลลัพธ 
(Output) 

การบริหารจัดการระดับ
สถานศึกษา 
1. ผูบริหาร 2 คน  

- มีภาวะผูนํา มีคุณภาพ 
 

1. มีการจัดการองคกรอยางเปน
เอกภาพ 

 

      การบริหารจัดการ
แกปญหาครูไมครบชั้นและมี
ความพรอมสูงเอ้ือตอการจัดการ
เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
นักเรียนไดเรียนรูตามมาตรฐาน
การศึกษา 

2. ครูท้ังสองโรงเรียน จํานวน 12 
คน 
- มีความรู ความสามารถตรง

กับงานท่ีรับผิดชอบ 
- มีจิตวิญญาณความเปนครู 

1. มีการทํางานเปนทีม 
2. เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
3. มีการใชเครือขายในการเรียนรู 
4. ครูสอนตามความถนัดรายวิชา
และ 
5. มีครูครบชั้น 

   ครูมีความพรอมตอการ
จัดการเรียนการสอนมากข้ึน 
 

1 หลักสูตร 
- พัฒนาหลักสูตรแกนกลางให

เหมาะสมกับการบริหารจัดการ 
- สื่อการเรียนการสอนเอ้ือตอ      

การเรียนรู มีอาคารสถานท่ี
เพียงพอ 

1. จัดทําหลักสูตร แผนบริหาร
วิชาการ และจัดทําแผนการสอน
รวมกัน โดยศึกษาสาระและตัวบงชี้ 
การวัดและประเมินผล 
2. ใชสื่อ/วัสดุการเรียนการสอน
รวมกัน 
3. แบงความรับผิดชอบในการจัดชั้น
เรียน 
 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงข้ึน 
2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค 
 

4. ชุมชนใหการสนับสนุน    ผูปกครองชุมชนใหความรวมมือใน
การบริหารจัดการและสนับสนุน
กิจกรรมท่ีเก่ียวของ 

  การมีสวนรวมของชุมชนทําให
เกิดการยอมรับและการ
สนับสนุนอยางตอเนื่อง 
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ผลสําเร็จ 
 

1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2556    
สูงกวาระดับประเทศ  

-  โรงเรียนบานบุงคลามีผลประเมิน NT สูงกวาระดับประเทศ +4.78  
-  โรงเรียนบานหนองระมานมีผลประเมิน NT สูงกวาระดับประเทศ +20.89  

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปการศึกษา 2556 คะแนนคาเฉลี่ยสูงกวาป
การศึกษาท่ีผานมา ดังนี้ 

-  โรงเรียนบานบุงคลา มีคาเฉลี่ยผลการทดสอบ (O-NET) ปการศึกษา สูงกวาปการศึกษา 2555 
จํานวน +5.06 

-  โรงเรียนบานหนองระมาน มีคาเฉลี่ยผลการทดสอบ (O-NET) ปการศึกษา สูงกวาปการศึกษา 
2555 จํานวน +3.89 
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นวัตกรรม  “พัฒนาคุณภาพการศึกษา รูปแบบ APR”  
 

โรงเรียนบานถ้ําน้ําบัง อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A (Analysis) ข้ันวิเคราะห 
 1. นักเรียนชั้น ป.3 ทุกคนอานออก เขียนได นักเรียนชั้น ป.6 ทุกคน อานคลอง เขียนคลอง 
 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูหลักเพ่ิมข้ึน อยางนอย รอยละ 3 
 3. ผลการทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษา (NT) มีคาเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ 

4. ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) มีคาเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ อยางนอย 4 กลุม
สาระ 
 
P (Process) ข้ันกระบวนการ 
 1) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT , O-NET)  
  - การจัดชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-2 สอนประจําชั้น ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3-6 สอน
ตามกลุมสาระ 
  - การศึกษาทางไกลผานดาวเทียมบางกลุมสาระ เชน วิทยาศาสตร ดนตรี – นาฏศิลป 
  - จัดทําแบบประเมิน NT , O-NET 
  - จัดทํานวัตกรรม การทดสอบแบบ PISA 
  - จัดทํานวัตกรรมเสริมทุกกลุมสาระ  ทุกระดับชั้น 
 2) โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู 
  - โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน 
  - โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
  - โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
  - โครงการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  - โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 

A (Analysis) 

P (Process) R (Report) 
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โครงการกิจกรรมเพ่ือสงเสริมสนับสนุนคุณภาพการศึกษา 
 

 

โครงการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

หลักการและเหตุผล 
 “เศรษฐกิจพอเพียง”  เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนว
ทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาตลอด  รวมถึงการพัฒนาและบริหารประเทศท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของ
ทางสายกลาง  คํานึงถึงความประมาณ  ความมีเหตุผลการสรางภูมิคุมกันท่ีดีในตัว  ตลอดจนใชความรู  ความ
รอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผน  การตัดสินใจและ                   การกระทํา  ซ่ึงโรงเรียนบานถํ้า
น้ําบังไดเห็นความสําคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา  เพ่ือสรางความตระหนักใหแก
บุคลากร  นักเรียน  ชุมชนในการดํารงอยูและปฏิบัติตนใหดําเนินไปในทางสายกลาง  เพ่ือใหกาวทันตอโลก
โลกาภิวัตน  โดยการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ไดแก  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  มีภูมิคุมกันพอควร
ตอการมีผลกระทบอันเกิดจาก      การเปลี่ยนแปลงภายนอกและภายใน  ภายใตเง่ือนไขพ้ืนฐานความรู  คู
คุณธรรม  โดยการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนการประยุกตใชในชีวิตประจําวันโดยการเชื่อมโยงจาก
โรงเรียนสูชุมชน  ใหฝงรากลึกภายในตนเองอยางยั่งยืนตลอดไป 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหนักเรียนตระหนักในแนวทางตามพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง  แลวนอมนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 

2. เพ่ือใหนักเรียนไดรับการพัฒนาดานความรูควบคูคุณธรรม 
3. เพ่ือพัฒนาและเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคดาน รักชาติ  ศาสน  กษัตริย  ซ่ือสัตย  

สุจริต มีวินัย  ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง  มุงม่ันในการทํางานและมีจิตสาธารณะ 
 

วิธีดําเนินการ 
 ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ 
 1. พัฒนาจัดทําศูนยการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. จัดทําคูมือดําเนินงานการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ประสานผูมีสวนรวม  ภาคีเครือขาย  เชนองคการบริหารสวนตําบลนายม   เกษตรตําบลนายม 
 ข้ันท่ี 2 ข้ันกิจกรรมการเรียนการสอน 
     กิจกรรมการสนับสนุนการเรียนรู 

1. กิจกรรมเลี้ยงปลาดุกในบอซีเมนต 
2. กิจกรรมเลี้ยงกบในบอซีเมนต 
3. กิจกรรมเลี้ยงกบคอนโด 
4. กิจกรรมการเพาะเห็ด 
5. กิจกรรมการปลูกฝกสวนครัว 
6. กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร 
7. การปลูกมะละกอ 
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 ข้ันท่ี 3 การวัดและประเมิน 
       ประเมินผลดานความรูและคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 

เกณฑการประเมิน 

- เวลาเขารวมกิจกรรม 

- การปฏิบัติกิจกรรม 

- ผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะของผูเรียน 
 

เครื่องมือการประเมิน 
- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

- รายงานการดําเนินโครงการ 
 

ภาพกิจกรรมการเรียนรูแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

การเพาะเห็ดนางฟา 

การเลี้ยงปลาดุกในบอซีเมนต 
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การเลี้ยงกบคอนโด 

การปลูกผักพืชสมุนไพร 

การทําปุยน้ําหมักชีวภาพ การปลูกผักปลอดสารพิษ 
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กิจกรรมการปลูกผักสวนครัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเรียนรูพืชสมุนไพรไทย 

การแปรรูปอาหารพ้ืนบาน 

รวมงานมหกรรมนองอ่ิมทอง สมองแจมใส 
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โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 
 

หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันสภาพศีลธรรมในกลุมเยาวชนไดเสื่อมถอยลงไปมาก  ซ่ึงเปนผลมาจากความเจริญเติบโตของ
เทคโนโลยีและการแผขยายของอารยธรรมตะวันตก  ทําใหเกิดปญหาสังคมตามมาไมวาจะเปนปญหายาเสพ
ติด  ปญหาครอบครัว  ปญหาอาชญากรรมและปญหาอ่ืน ๆ อีกมากมาย  การแกไขปญหาตาง ๆ  เหลานี้ไม
สามารถทําใหประสบผลสําเร็จอยางยั่งยืนได  ถาปราศจากการพัฒนาศีลธรรมจรรยาใหแกเยาวชนท่ีจะเติบโต
ไปเปนคนดีของสังคม  ซ่ึงผูปกครองและชุมชนจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใหการสนับสนุน  สงเสริม  รวมมือ  
พัฒนารวมกัน 
 โรงเรียนวิถีพุทธเปนโครงการท่ีสงเสริมใหเยาวชนและชุมชนได ศึกษาหลักธรรมคําสอนใน
พระพุทธศาสนาและแนวทางปฏิบัติตนใหเปนพุทธมามกะท่ีดี  ทําใหมีหลักในการดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง  สงผล
ใหปญหาตาง ๆ ลดนอยลง  ทางโรงเรียนบานถํ้าน้ําบัง  จึงเห็นควรใหเยาวชนในโรงเรียนและผูปกครองได
เรียนรูหลักธรรมและนํามาปฏิบัติเพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตในครอบครัวไดอยางมีความสุข  และชวยพัฒนา
สังคมใหนาอยูยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาผูเรียนไดเรียนรู  และปฏิบัติธรรมตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิต  การกิน อยู ดู ฟงเปน 
2. สงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมแหงปญญา  และวัฒนธรรมแหงเมตตา 
3. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค  ดาน รักชาติ  ศาสน  กษัตริย  ซ่ือสัตยสุจริต  

มีวินัย  ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง  รักความเปนไทยและมีจิตสาธารณะ 
 

วิธีดําเนินการ 
 ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ 
 1. เพ่ือพัฒนาหองจริยธรรม และจัดกิจกรรมวิถีพุทธประจําวัน  ประจําสัปดาห หรือในโอกาสตาง ๆ 
ท่ีเปนภาพรวมของสถานศึกษา  ท่ีปฏิบัติบูรณาการท้ังศีล  สมาธิ  ปญญา  โดยเนนมีวิถีชีวิต  หรือวัฒนธรรม
ของการกิน  ดู  อยู  ฟง เปน  ดวยสติสัมปชัญญะ เพ่ือเปนไปตามคุณคาท่ีแทจริงของการดําเนินชีวิต 
 2. จัดทําคูมือการจัดเรียนการสอนท่ีบูรณาการพุทธธรรม  เพ่ือพัฒนาผูเรียน  ผานกิจกรรมการเรียน
การสอนตามข้ันตอน  อยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ  การจัดการเรียนรูใหบูรณาการสูการปฏิบัติ  มุงใหผูเรียนมี
คุณลักษณะ  กิน  อยู  ดู  ฟง  เปน  เบียดเบียนผูอ่ืน  มีเมตตา  เพ่ือประโยชนในการดํารงชีวิต  อยูไดอยาง
เหมาะสม 
 3. ประสานผูมีสวนรวม ภาคีเครือขาย เชน ครูพระสอนจริยธรรม วัดถํ้าน้ําบัง 
 ข้ันท่ี 2 ข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. กิจกรรมเสริมเนื้อหาตามหลักสูตร โดยบูรณาการพุทธธรรมโดยใชหลักไตรสิกขา ในกลุมสาระ
การเรียนรูและเชื่อมโยงในชีวิตประจําวัน 

2. กิจกรรมเรียนธรรมศึกษาและสอนธรรมศึกษา 
3. กิจกรรมบริหารจิต  และเจริญปญญา  (นั่งสมาธิกอนเรียน) 
4. กิจกรรมพุทธสุภาษิต 
5. กิจกรรมสวดมนตฟงธรรมประจําสัปดาห 
6. กิจกรรมวันสําคัญ 



Best  Practice โรงเรยีนขนาดเลก็ท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ประจําป พ.ศ. 2557 
 

หนา 45 
 

กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะ 
1. กิจกรรมบันทึกความดี  เราทําได 
2. กิจกรรมเดินแถวเขาหองเรียนอยางมีสติ 
3. กิจกรรมหนาเสาธงเพ่ือระลึกถึงชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย 
4. กิจกรรมคายมัคทายกนอย  (ผูนําประกอบพิธีกรรมทางศาสนา) 

 ข้ันท่ี  3   ข้ันการวัดและประเมิน 
 1.  แบบประเมินการเรียนรู  เกณฑพิจารณาคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 2.  แบบประเมินสมุดบันทึกความดีเราทําได 
 3.  รายงานการดําเนินโครงการ 
 

เกณฑการประเมิน 

- เวลาเขารวมกิจกรรม 

- การปฏิบัติกิจกรรม 

- ผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 

เครื่องมือการประเมิน 
- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

- รายงานการดําเนินโครงการ 
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      กิจกรรมความดีเราทําได (We can do well) 

 
 

 
 
 
 
  
   

-  
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมตัวเรา                 กิจกรรมครอบครัวอบอุน          โรงเรียนของฉัน             วัดของเรา 
 
-แตงตัวสุภาพ   -เก็บท่ีนอน       -ไหวครู       -ตักบาตรตอนเชา 
-แปรงฟน    -ลางจาน       -นองไหวพ่ี พ่ีรับไหวนอง  -ทําบุญ ฟงธรรม 
-อาบน้ําเชา-เย็น             -ทําความสะอาดบาน            -ทํากิจกรรมกลุมสี         -จิตอาสา 
-ลางมือกอนรับประทานอาหาร -นั่งสมาธิกอนนอน      -เรียนธรรมมะ        -ทําดีคนรอบขาง 
-ตื่นเชาเก็บท่ีนอน  -ไหวพระสวดมนตกอนนอน        -ออมทรัพย 
-นั่งสมาธิกอนนอน 10 นาที -ไหวพอแม ผูใหญ 
-ไหวพระสวดมนตกอนนอน -อานหนังสือ ทําการบาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวเรา บาน โรงเรียน วัด 

สภาพปญหาของนักเรียน 

ไมเขาวัดทําบุญตักบาตร ขาดวินัย ไมตั้งใจเรียน ไมปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน 

กิจกรรมความดีเราทําได 
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                         ภาพกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

เวียนเทียนวันสําคัญทางศาสนา 
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กิจกรรมคายมัคนายกนอย กิจกรรมเสริมสรางใหนักเรียนเรียนรูวิถีชาวพุทธ 

เรียนธรรมศึกษาและการปฏิบัติตนเปนชาวพุทธท่ีดี 

ทําบุญถวายผาปาโรงเรียน 



Best  Practice โรงเรยีนขนาดเลก็ท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ประจําป พ.ศ. 2557 
 

หนา 49 
 

 
โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 
หลักการและเหตุผล 
 ประชาธิปไตยเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญยิ่งสําหรับคนไทยทุกคน  เพราะการดํารงชีวิตตามวิถีทางของ
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขนั้นเปนรูปแบบการปกครองท่ีเปด
โอกาสใหประชาชนทุกคนไดมีสวนรวมในการปกครองประเทศ 
 ประชาธิปไตยเปนกระบวนการท่ีเกิดจากการเรียนรูและการปฏิบัติ  การเริ่มตนของการเรียนรูและ
ฝกฝนตองเริ่มตั้งแตวัยเด็กท่ีมีความคิดบริสุทธิ์  สามารถซึมซับสิ่งท่ีไดรับการสั่งสอนและอบรมไดงาย  ดังนั้น  
นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษาจึงเปนกลุมบุคคลและสถาบันท่ีเหมาะกับการ
ปลูกฝงวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 
 การปลูกฝงประชาธิปไตยใหเกิดข้ึนกับนักเรียนนั้นสามารถทําไดโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือ
เสริมสรางวิถีชีวิตประชาธิปไตย  เชน  กระบวนการกลุม  เปนตน  ซ่ึงจะเปนพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิตในสังคม
ระบอบประชาธิปไตยตอไป 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
2. เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูและฝกตนเองเก่ียวกับการใชสิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาพและหนาท่ีตาม

ระบบประชาธิปไตย 
3. เพ่ือแสดงพฤติกรรมท่ีเดนชัดของนักเรียนเก่ียวกับลักษณะการมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
4. เพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรูเก่ียวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง 

 
วิธีดําเนินการ 
 ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ 

1. เพ่ือพัฒนาภูมิทัศนภายในโรงเรียนใหเอ้ือตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
2. จัดทําคูมือการดําเนินงานประชาธิปไตยในโรงเรียน 
3. ประสานผูมีสวนรวม  ภาคีเครือขาย  เชน  ผูใหญบาน  กํานัน องคการบริหารสวนตําบลนายม 

 

 ข้ันท่ี 2 ข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 กิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู 

1. กิจกรรมสภานักเรียน 
2. กิจกรรมจิตอาสา 

กิจกรรมสงเสริมทักษะคุณลักษณะ 
1. กิจกรรมกลุมสี 
2. กิจกรรมโครงการธนาคารขยะ 

 

 ข้ันท่ี  3  ข้ันวัดและประเมินผล 
     1. สรุปผลงานและเสนอแนวทางปรับปรุงแกไข 
     2. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
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ภาพกจิกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 

     3. รายงานการดําเนินโครงการ 
เกณฑการประเมิน 

1. เวลาเขารวมกิจกรรม 
2. การปฏิบัติกิจกรรม 
3. ผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะของผูเรียน 

 
เครื่องมือการประเมิน 

1. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
2. รายงานการดําเนินโครงการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

มิถนุ

ายน 

 

2556 

เลือกตั้งประธานนักเรียน ประชุมสภานักเรียน 

ผูนํากิจกรรมหนาเสาธง 
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กิจกรรมเวรสี 

การเปนผูนําเสนอกิจกรรมของโรงเรียน 

แขงขันกิจกรรมสภานักเรียน 
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รับโลประชาธิปไตยตัวอยาง 
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โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน 
 

 

หลักการและเหตุผล 
 หองสมุดโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูท่ีสําคัญยิ่งในการศึกษาคนควาหาความรู  และเขาถึงสารสนเทศ
อยางกวางขวางในทุกสถานท่ี  และทุกเวลาโดยผานสื่อท่ีหลากหลายในยุคโลกภิวัฒน  เพ่ือการพัฒนาตนเอง  
ครอบครัว  สังคมและประเทศชาติ  ท่ีสําคัญยังเปนพ้ืนฐานในการสงเสริม  สนับสนุนและการปลูกฝงใหผูเรียน
มีนิสัยรักการอาน  รักการคนควา  การเขียน  การคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  คิดสรางสรรค  ตลอดจน
การบูรณาการโดยผานกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพิเศษตาง ๆ ในทุกกลุมสาระการเรียนรู  โดยยึด
ผู เ รี ยน เปนสํ า คัญ ท่ีจะพัฒนาไปสู สั งคมแห งการเรี ยนรู ตลอดชี วิต   สอดคลอง กับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง  2555  และโครงการพัฒนาหองสมุดในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  ท่ีตองใหมีการพัฒนาหองสมุดใหเปนหองสมุดท่ีมี  “หนังสือและกิจกรรมดี  บรรยากาศดี บรรณารักษดี
หรือหองสมุด 3ดี” 
 โรงเรียนจึงใหความสําคัญกับหองสมุดและตระหนักถึงการพัฒนาผูเรียนใหมีนิสัยรัก            การอาน  
และเกิดการใฝเรียนอยางตอเนื่อง  สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา สอดคลองกับหลักปรัชญา
การศึกษา  คือ  การศึกษาตลอดชีวิต  ซ่ึงเปนการสรางสังคมแหงปญญาใหเกิดในระดับโรงเรียนกอนท่ีจะ
พัฒนาไปสูระดับประเทศชาติตอไป 
 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือปรับปรุง พัฒนา เสริมสรางแหลงเรียนรู หองสมุดใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
2. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยใฝเรียน  รักการคนควาหาความรู 

 

วิธีดําเนินการ 
 ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ 
    1. พัฒนาพัฒนา เสริมสรางแหลงเรียนรู หองสมุดใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
    2. จัดทําคูมือดําเนินงานหองสมุด 
    3. ประสานผูมีสวนรวม ภาคีเครือขาย เชน บริษัท ทา ทาสตีล การศึกษานอกโรงเรียน 
 ข้ันท่ี 2 ข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
    1. แตงตั้งครูบรรณารักษ   และคณะทํางาน 
    2. จัดกิจกรรมอยางหลากหลายตอเนื่อง เพ่ือสงเสริมผูเรียนใหมีนิสัยใฝรูใฝเรียน เชน 
   - รถโมบายขายความรู 
   - ตูเย็นอาหารสมอง 
   - อานปายไดสาระ 
   - กิจกรรมภาษาไทย ภาษาอังกฤษวันละคํา 

      - กิจกรรมสงเสริมการอานแบบดาวกระจาย 
 - กิจกรรมเสริมปญญากับทาทาสตีล 

   - กระเปาความรูสูชุมชนเปนตน 
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 ข้ันท่ี 3 ข้ันวัดและประเมินผล 
    1. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
    2. แบบบันทึกสงเสริมนิสัยรักการอาน 
    3. รายงานการดําเนินโครงการ 
เกณฑการประเมิน 

1. เวลาเขารวมกิจกรรม 
2. การปฏิบัติกิจกรรม 
3. ผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะของผูเรียน 

เครื่องมือการประเมิน 
1. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
2. รายงานการดําเนินโครงการ 

 

กิจกรรมสงเสริมรักการอานแบบดาวกระจาย 
การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานแบบดาวกระจาย  มีข้ันตอนกิจกรรม 5 ส ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. สรางทีม 
คัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 เปนทีมละ 3 คน เปนกลุมยุวบรรณารักษ ทําหนาท่ี

ชวยเหลือครูและจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน 
2. สรางนิสัย 

จัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานแลวบันทึกในแบบบันทึกรักการอานโดยโรงเรียน จัดทําแบบบันทึก
ใหกับนักเรียนทุกคน 
3. สรางโอกาส 

จัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย  เชน ใหนักเรียนยืมกระเปาความรูสูชุมชนเพ่ือไปบริการแกผูปกครองและ
ชุมชน 
4. สรางสรรค 

จัดประกวดกิจกรรมตาง ๆ เชน วาดภาพ  เรียงความ  คําขวัญ  หนังสือเลมเล็ก  พรอมท้ังมอบรางวัล
แกผูชนะ 
5. สูเสนชัย 

มอบรางวัลยอดนักอานรายเดือน   รายภาค และยกยองใหเปนยอดนักอานประจําภาคเรียนในแตละ
ชั้นเรียน 

1. สรางทีม 

2. สรางนิสัย 

3. สรางโอกาส 

 

    4. สรางสรรค 

 

5. สูเสนชัย 
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ภาพกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ปรับปรุง พัฒนา บรรยากาศใหเอ้ือตอการเรียนรู 

จัดกิจกรรมสงเสริมการอานอยางตอเนื่อง 

่  

กิจกรรมวันสําคัญ ท่ีสงเสริมการเรียนรู 
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กิจกรรมสงเสริมการอานแบบ “ดาวกระจาย” 

เครือขายหองสมุด 3 ดี 

รถโมบายขายความรู ตูเย็นอาหารสมอง 
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โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
 
หลักการและเหตุผล 
 สุขภาพอนามัยของประชาชนทุกเพศ  ทุกวัยเปนสิ่งสําคัญ  โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กในวัยเรียนซ่ึงเปนวัย
ท่ีกําลังพัฒนา  เปนชวงชีวิตรางกาย  สมองกําลังเจริญเติบโต  เหมาะและพรอมท่ีจะรับรู  ปลูกฝงใหเกิดเจตคติ
และมีประสบการณในดานตาง ๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการรักษาสุขภาพอนามัย  ดังนั้น  กระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงสาธารณสุขจึงไดรวมมือกันดําเนินงานอนามัย  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมและปองกันแกไข
ปญหาสุขภาพนักเรียนใหอยูในสภาพท่ีปกติ ปราศจากโรค  เจริญเติบโตตามวัย  เปนผูใหญท่ีเปนกําลังของ
ครอบครัว  ชุมชนและประเทศชาติในอนาคต  นอกจากนี้เพ่ือใหเกิดความรูและเจตคติในดานอนามัย  ปลูกฝง
นิสัยท่ีดีติดตัวอันเกิดจากประสบการณท่ีไดรับจากโรงเรียนและสามารถนําไปปฏิบัติในครอบครัวและชุมชน
ตอไป 
 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหนักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง  มีสมรรถภาพทางกายไดมาตรฐาน 
2. เพ่ือใหนักเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  สุขภาพจิตท่ีดี  อยูในสังคมอยางมีความสุข 
3. เพ่ือใหนักเรียนมีกิจกรรมอยางหลากหลาย  ท่ีสงผลดีตอสุขภาพกายและจิต 
4. เพ่ือใหนักเรียนมีสวนรวมในการดูแล  รักษา  สิ่งแวดลอม  ท่ีสงผลตอสุขอนามัยท่ีดีของทุกคน 

 

วิธีดําเนินการ 
     ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ 
 1. พัฒนาพัฒนาปรับปรุง ภูมิทัศน  สิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการดูแลสุขภาพอนามัยของ 

ทุกคน 
2. จัดทําคูมือดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
3. ประสานผูมีสวนรวม ภาคีเครือขาย เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลถํ้าน้ําบัง  สาธารณสุข

จังหวัดเพชรบูรณ  โรงพยาบาลเพชรบูรณ 
     ข้ันท่ี 2 ข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ บริการสุขภาพฟน และกําจัดเหา 
2. กิจกรรมสวมสุขสันต 
3. กิจกรรมรณรงคปองกันสารเสพติด 
4. กิจกรรมรณรงคปองกันไขเลือดออก 
5. กิจกรรมกายบริหารแมไมมวยไทย ประกวดสูตรคูณ 
6. กีฬาและนันทนาการ 
7. กิจกรรมประเมินภาวะโภชนาการของนักเรียน 
8. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพของนักเรียน 
9. กิจกรรมรณรงคเรื่องการซ้ืออาหารท่ีปลอดภัย 
10.  กิจกรรมโรงเรียนออนหวาน 
11.  สุขบัญญัติ 10  ประการ 
12.  ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมเสี่ยงและมีปญหา 
13.  กิจกรรมการพัฒนาแหลงเรียนรูและพัฒนาสิ่งแวดลอมภายในและนอกโรงเรียน 
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14.  กิจกรรมสวมสุขสันต 
15.  กิจกรรมกายบริหาร  แมไมมวยไทยประกอบสูตรคูณ 

     ข้ันท่ี 3 ข้ันวัดและประเมินผล 
 1.  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 2.  แบบบันทึกกิจกรรมสวมสุขสันต 
 3.  รายงานการดําเนินโครงการ 
 

เกณฑการประเมิน 
1. เวลาเขารวมกิจกรรม 
2. การปฏิบัติกิจกรรม 
3. ผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะของผูเรียน 

 

เครื่องมือการประเมิน 
1. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
2. รายงานการดําเนินโครงการ 

 

 
ภาพกิจกรรมโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บริการสุขภาพอนามัย ใหแกนักเรียน 

สงเสริมการเลนกีฬา ออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรง 
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สงเสริมศิลปะดานการแสดง ประกอบการออกกําลัง

 

การแสดงของนักเรียน ในวันท่ี 31 ธ.ค. ของทุกป ทุกคน ทุกชั้นเรียน 

สงเสริมการเลนกีฬา ออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรง 
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ลักษณะเดนหรือองคความรูท่ีไดจากการพัฒนาวิธีปฏิบัติท่ีดี ( Best  Practice ) 

1. มีรูปแบบของโครงการ/กิจกรรมท่ีหลากหลาย  ตรงตามความตองการของผูเรียน 
2. ครูผูสอนมีกิจกรรมและประเมินผูเรียนดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 
3. การสรางความเขมแข็งโดยการมีสวนรวมของผูปกครอง  ชุมชนและเครือขาย 
4. ผูปกครอง  ชุมชนมีความพึงพอใจ 

 
ผลท่ีเกิดข้ึน/ท่ีปรากฏจากการปฏิบัติท่ีดี ( Best  Practice ) 

1. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551  โรงเรียนบานถํ้าน้ําบัง ปการศึกษา 2556 
 

ช้ัน จํานวน
นักเรียน 

สรุปผลการประเมิน เฉล่ีย ระดับ
คุณภาพ ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 

ป.1 12 3 2.8 3 3 3 3 3 3 2.9 ดีเยี่ยม 
ป.2 12 3 2.8 3 3 3 2.8 3 3 2.9 ดีเยี่ยม 
ป.3 15 3 2.5 2.9 2.7 3 2.6 3 3 2.8 ดีเยี่ยม 
ป.4 11 3 2.5 2.4 2.3 2.7 2.5 3 2.4 2.6 ดีเยี่ยม 
ป.5 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ดีเยี่ยม 
ป.6 6 3 2.8 2.6 2.5 2.6 3 3 2.8 2.8 ดีเยี่ยม 
รวม/
เฉลี่ย 

64 3 2.7 2.8 2.25 2.9 2.8 3 2.9 2.8 ดีเยี่ยม 

ระดับ
คุณภาพ 

 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดี ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  

 
เกณฑการประเมิน    คะแนน     2.5 – 3      ระดับคุณภาพ    ดีเยี่ยม (3) 
        คะแนน     1.5 – 2.4  ระดับคุณภาพ    ดี (2) 
                          คะแนน     1 – 1.4  ระดับคุณภาพ    ผาน (1) 
                          คะแนน     0 – 0.9   ระดับคุณภาพ    ไมผาน  (0) 
สรุป จะเห็นวาการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนบานถํ้าน้ําบัง ปการศึกษา

2556 คาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอท่ี 4 ใฝเรียนรู เทากับ 2.25 ผลการประเมินคุณภาพระดับดี  และมีคาเฉลี่ยสูงสุด  
คือ ขอท่ี 1 รักชาติ ศาสน กษัตริย และขอท่ี 7 รักความเปนไทย เทากับ 3 ผลการประเมินคุณภาพระดับ      
ดีเยี่ยม 
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2. รางวัลท่ีไดรับ 
 

ท่ี รางวัล หนวยงาน ป พ.ศ. ท่ีไดรับ 
1 รางวัลชนะเลิศสุดยอดโรงเรียนดําเนินโครงการ

อาหารกลางวัน 
กระทรวงศึกษาธิการ 2556 

2 รางวัลประชาธิปไตยตัวอยาง คณะอนุกรรมการ
เอกลักษณของชาติ 

2556 

3 สถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูและการบริหารการจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษา
พอเพียง) 

กระทรวงศึกษาธิการ 2556 

4 เขารวมจําหนายผลิตภัณฑงานแขงขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งท่ี 62 
ณ เมืองทองธานี 

สพฐ. 2555 

5 รางวัลชนะเลิศโครงการธนาคารขยะ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

2554 

6 รางวัลลําดับท่ี 2  ศูนยการเรียนรูตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จังหวัดเพชรบูรณ 2554 

7 รางวัลโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทอง โรงพยาบาลเพชรบูรณ 2556 
8 รางวัลโรงเรียนสงเสริมประชาธิปไตยดีเดน สพป.พช.1 2556 
9 รางวัลดีเดน อันดับ 1 ประเภทโรงเรียนขนาด

เล็ก การประกวด good  practice นวัตกรรม
การสงเสริมนิสัยรักการอาน  นักเรียน  ครู 
ผูบริหารและหองสมุดมีชีวิต 

สพป.พช.1 2556 

10 ผูแทนจังหวัดในเขตตรวจราชการท่ี 17 และ 
18  เขารวมประกวดโครงการ Read  
Thailand อานเถิดเด็กไทย  อานถวายเจาฟา
นักอาน 

เขตตรวจราชการท่ี 17 
และ 18 

2556 

11 รางวัลชนะเลิศระดับทอง  การประกวด
โรงเรียนจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาดีเดน 

สพป.พช.1 2555 

12 รางวัลกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน สพป.พช.1 2556 
13 รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมสภานักเรียน  การ

แขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้ง
ท่ี 63 ณ จังหวัดเพชรบูรณ 

สพฐ. 2556 

14 รางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมยุวบรรณารักษ 
การแขงขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค 
ครั้งท่ี 63 ณ จังหวัดเพชรบูรณ 

สพฐ. 2556 
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ท่ี รางวัล หนวยงาน ป พ.ศ. ท่ีไดรับ 
15 รางวัลผูท่ีมีความประพฤติดีมีคุณธรรมสมควร

ไดรับการยกยองใหเปนแบบอยางท่ีดีแกเด็ก
แหงชาติ  ประจําป 2556 

สพฐ. 2556 

16 รางวัลชนะเลิศ นักเรียนรักการอาน สพป.พช.1 2556 
17 นักเรียนผานการแสดงตนเปนพุทธมามกะ เจาคณะจังหวัด

เพชรบูรณ 
2555 

 
ประโยชน/คุณคาของวิธีปฏิบัติท่ีดี  ( Best  Practice ) 

1. เปนโครงการ/กิจกรรมท่ีบูรณาการ  ใชเปนกิจกรรมการประเมินผูเรียนดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 
2. ไดพัฒนาแหลงเรียนรู  ใหมีความสอดคลองกับกิจกรรมและความตองการของผูเรียน 
3. การพัฒนาผูเรียนสูการปฏิบัติจริงและมีสวนรวมของทุกฝาย 

 
ผลการดําเนินงาน 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ไดคะแนน NT สูงกวาระดับประเทศ ท้ัง 3 กลุมสาระ เฉลี่ยรอยละ 
15.22 
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ไดคะแนน O-NET สูงกวาระดับประเทศ 3 กลุมสาระ เฉลี่ย     
รอยละ 1.63 
 
ประโยชนท่ีไดรับ 
 จากการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนไดจัดรูปแบบการสอน การจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ทําใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT,O-NET         
ใหสูงข้ึน ทําใหเกิดประโยชน ดังนี้ 
 1. โรงเรียนมีรูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาท่ีหลากหลาย 
 2. สามารถแกปญหา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เชน การสอนประจําชั้น การสอน 
 3. การมีสวนรวมของทุกฝายท่ีชวยพัฒนาใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
 
บทเรียนท่ีไดรับ 
 1. การสอนประจําชั้นและการสอนเวียนกลุมสาระการเรียนรู ทําใหมีการยืดหยุนของเนื้อหาและ     
การดูแลผูเรียนอยางใกลชิด 
 2. การสอนทางไกลผานดาวเทียม ทําใหผูเรียนไดเรียนรูเทาเทียมกับโรงเรียนท่ีมีความพรอมทาง
การศึกษา 
 3. การจัดกิจกรรมบูรณาการรูปแบบโครงการ ชวยใหนักเรียนไดใชเวลาท่ีอยูในโรงเรียนทํากิจกรรม
รวมกัน สามารถฝกทักษะชีวิต และเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคใหแกนักเรียน 
 4. การมีสวนรวมของทุกฝายท่ีเก่ียวของ เชน ผูปกครอง ชุมชน อบต. สถานีอนามัย และเครือขาย
อ่ืนๆ ไดรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
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รางวัลท่ีไดรับ 
 1. รางวัลอานเถิดเด็กไทย อานถวายเจาฟานักอาน  
     ผานเกณฑมาตรฐานการประเมินระดับเขตตรวจราชการ โครงการ Rrad  Thailand อานเถิด
เด็กไทย อานถวายเจาฟานักอาน 
 2. รางวัลเหรียญทองการประกวดยุวบรรณารักษณ  ส ง เสริมการอาน ระดับชั้น ป.4 -6                
งานศิลปหัตถกรรม ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 63 
 3. รางวัลเหรียญทอง การประกวดสภานักเรียน ระดับ ป.1-6 งานศิลปหัตถกรรม ระดับภาคเหนือ 
ครั้งท่ี 63 
 4. รางวัลโรงเรียนสงเสริมการอานยอดเยี่ยม ระดับเขตพ้ืนท่ี จากบริษัทนานมีบุค 
 5. จัดนิทรรศการ “จําหนายผลิตภัณฑ” งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งท่ี 62 ณ เมืองทองธานี 
 6. จัดนิทรรศการ งานศิลปหัตถกรรม ระดับภาค ครั้งท่ี 62 ณ จังหวัดเชียงใหม 

7. จัดนิทรรศการ งานศิลปหัตถกรรม ระดับภาค ครั้งท่ี 63 ณ จังหวัดเพชรบูรณ 
8. รางวัลชนะเลิศสุดยอดโรงเรียนดําเนินโครงการอาหารกลางวัน กระทรวงศึกษาธิการ 
9. รางวัลโรงเรียนสงเสริมประชาธิปไตยตัวอยาง ประจําป 2556 จากคณะกรรมการอนุกรรมการ

เอกลักษณของชาติสํานักนายกรัฐมนตรี 
10. รางวัลสถานศึกษาแบบอยางการจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประตําป 2556 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
10. รางวัลโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ระดับเพชร ประจําป 2557 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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ภาคผนวก 
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Best  Practice โรงเรยีนขนาดเลก็ท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ประจําป พ.ศ. 2557 
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Best  Practice โรงเรยีนขนาดเลก็ท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ประจําป พ.ศ. 2557 
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Best  Practice โรงเรยีนขนาดเลก็ท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ประจําป พ.ศ. 2557 
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Best  Practice โรงเรยีนขนาดเลก็ท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ประจําป พ.ศ. 2557 
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Best  Practice โรงเรยีนขนาดเลก็ท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ประจําป พ.ศ. 2557 
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คณะผูจัดทํา 
 
 
 
 
  คณะทํางาน 
 

1. นายธวัช  กงเติม   ผอ.สพป.เพชรบูรณ เขต 1   หัวหนาคณะทํางาน 
2. นายสมบูรณ  เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ เขต 1    คณะทํางาน 
3. นางฤทัยวัณย   จันทรวัต  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  คณะทํางาน 
4. นางสาวนงคราญ   ทองคํา นักวิเคราะหนโยบายและแผน  คณะทํางาน 
5. นางพับพึง   ขวัญเขมสรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  คณะทํางาน 
6. นางอารีวรรณ  ติณเวส  เจาพนักงานธุรการ   คณะทํางาน 
7. นางนวลลออ  เงินเมย  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน  คณะทํางาน 

และเลขานุการ    
8. นางสุวรรณี  สมฤทธิ์  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  คณะทํางานและ 

ผูชวยเลขานุการ    
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